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Anmeldelse af gennemførelsesforanstaltninger efter forordning 

2016/631 (RfG)  

 
Denne anmeldelse vedrører anmeldelse af de nationale gennemførelsesforanstaltninger som 

skal fastsættes af Energinet og godkendes af Energitilsynet i medfør af forordning 2016/631.  

 

Det er Energinets vurdering, at de anmeldte nationale gennemførelsesforanstaltninger kan 

indstilles til godkendelse, idet de opfylder forordningens principper om proportionalitet, ikke-

diskrimination, gennemsigtighed, effektivitet og systemsikkerhed og herudover også elforsy-

ningslovens krav om rimelighed, objektivitet og åben og lige adgang til brugere af det kollektive 

elforsyningsnet.  

 

De anmeldte nationale gennemførelsesforanstaltninger bringes i henhold til forordningen i 

anvendelse tre år efter forordningens offentliggørelse, medmindre andet følger af forordnin-

gen.  

 

Energinet udarbejder senest ved tidspunktet reglernes anvendelse, en vejledning af gældende 

netregler efter RfG.  
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1. Anmeldelsespligten 

I henhold til artikel 7 i forordning 2016/631 (Network Code - Requirements for Generators, 

herefter ”forordningen” eller ”RfG”) skal Energinet have godkendt de krav/metoder, som i 

medfør af forordningen skal fastsættes af Energinet. Energinets fastsatte krav/metoder skal 

godkendes af Energitilsynet. 

 

Det fremgår endvidere af elforsyningsloven (herefter ”EFL”), at Energinet skal anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for Energinets ydel-

ser, til Energitilsynets godkendelse, jf. EFL §§ 73 a og 76 og bekendtgørelse nr. 1085 af 20101. 

Tilsvarende gælder for ændringer i eksisterende metoder, jf. § 1, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 

1085 af 2010. 

 

Det betyder, at Energitilsynet skal godkende Energinets fastsatte krav/metoder (de nationale 

gennemførelsesforanstaltninger), før Energinet kan bringe dem i anvendelse på forordningens 

fastsatte tidspunkt. 

 

 

2. Baggrund for anmeldelsen 

EU vedtog i 2016 en række nye netregler (network codes), heriblandt forordningen RfG, som 

skal gælde for det indre marked for elektricitet. RfG fastsætter udtømmende krav for elproduk-

tionsanlæg tilsluttet elforsyningsnettet, men fastsætter også en række ikke-udtømmende krav 

for elproduktionsanlæg tilsluttet elforsyningsnettet, som skal udfyldes gennem udstedelse af 

nationale gennemførelsesforanstaltninger. De nationale gennemførelsesforanstaltninger skal 

fastsættes af Energinet som transmissionssystemoperatør (TSO) i Danmark, og er således gen-

stand for denne anmeldelse. 

 

2.1 RfG regulering 

I henhold til RfG artikel 7, stk. 3, skal medlemsstaterne, de kompetente enheder, systemopera-

tører (herunder Energinet som TSO): 

- Anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination. 

- Sikre gennemsigtighed. 

- Anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de la-

veste samlede omkostninger for alle involverede parter.  

- Respektere det ansvar, der er pålagt Energinet som den relevante TSO med henblik på 

at sikre systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i dansk lovgivning.  

- Høre de relevante distributionssystemoperatører (DSO'er) og tage højde for eventuel-

le virkninger for deres systemer.  

- Tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 

 

 

 

1
  Bekendtgørelse nr. 1085 af 20/09/2010: Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energi-

net.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 
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2.2 National regulering 

EFL § 20, stk. 1, nr. 2 og 3, fastlægger, at Energinet og netvirksomhederne som kollektive elfor-

syningsvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet, herunder 

tilslutte leverandører til elforsyningsnettet, stille fornøden transportkapacitet til rådighed og 

give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet.  

 

EFL § 26 fastlægger, at anlæg og installationer skal opfylde fastsatte tekniske krav og standar-

der for at blive tilsluttet og benytte det kollektive elforsyningsnet.  

 

Den gældende § 27 a i EFL fastlægger, at Energinet er ansvarlig for forsyningssikkerheden, og 

skal herunder bl.a. opretholde den tekniske kvalitet i det sammenhængende elforsyningssy-

stem og sikre tilstedeværelsen af tilstrækkelig produktionskapacitet i det sammenhængende 

elforsyningssystem.  

 

 

3. Anmeldelse af nationale gennemførelsesforanstaltninger 

De anmeldte krav er oplistet i bilag 1. Af bilaget fremgår forordningens tekst for artikel 5 og 

artikel 13-28, og ud for ikke-udtømmende krav er de fastsatte værdier angivet.  

 

Som bilag til de anmeldte krav følger specifikke krav for:  

Bilag 1.A - Generisk signalliste (artikel 14 (5)(d)(ii)) 

Bilag 1.B - Krav til simuleringsmodeller (artikel 15(6)(c)) 

Bilag 1.C - Robusthedskrav (FRT) (artikel 14,16) 

Bilag 1.D - Reaktive reguleringsegenskaber (artikel 18, 21) 

 

Generelt set er der, i fastsættelsen af kravene, taget hensyn til den udvikling, der er i gang i det 

danske elsystem, hvor der sker et skift fra store synkronenheder tilsluttet på transmissionsnet-

tet til en langt større andel af power park moduler (PPM), som i stort omfang tilsluttes på di-

stributionsniveau. 

 

3.1 Undtagelser 

Energinet søger hermed om undtagelse til følgende krav i RfG: 

•  Artikel 5 (2)(a) fastsættes tærskelværdierne for A-anlæg til 0,8 kW.  

I de nuværende danske tekniske forskrifter for tilslutning af produktionsenheder er der 

stillet krav til produktionsanlæg ned til 0 kW. Dette forhold ønsker Energinet at videreføre, 

da der kan forventes tilslutning af mange små enheder i det fremtidige elsystem. 

En massiv tilslutning af små enheder som ikke vil være underlagt krav fra forordningen el-

ler andre nationale tilslutningsbetingelser vil påvirke det kollektive elsystem på flere må-

der, blandt andet vil spændingskvaliteten blive påvirket. Endvidere finder Energinet det 

som en samfundsmæssig udfordring for det danske elsystem, såfremt der skabes incita-

ment for massiv tilslutning af små enheder som ikke er underlagt tekniske krav efter for-

ordningen.  
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Det vurderes ikke, at disse krav vil have konsekvenser for den internationale handel med 

el. 

 

•  Artikel 14 (5)(d), omhandler krav til informationsudveksling for produktionsanlæg af type 

B, C og D.  

 

Gruppen af B-anlæg opdeles i to, hvor gruppe 1 dækker anlæg op til 1 MW, mens gruppe 2 

dækker anlæg fra 1 MW til 3 MW. 

 

For gruppe 1 anmodes der om undtagelse for kravet om onlinekommunikation, anført i ar-

tikel 14(5)(d)(iii). Undtagelsen ønskes, da det for øjeblikket og i den nærmeste fremtid ikke 

er nødvendigt at etablere onlinekommunikation for de mindste B-anlæg for at opretholde 

systemsikkerheden.  

 

Ønsket om undtagelsen af onlinekommunikation for B anlæg med nominel effekt lavere 

end 1 MW er udarbejdet i samarbejde med aktører og branchen som har været involveret 

i at udarbejde krav til informationsudveksling. 

 

Etablering af onlinekommunikation vil have en basisomkostning per anlæg. Da der ikke er 

behov for denne p.t., vil dette være en meromkostning for anlægsejere, og derfor også for 

samfundet. 

 

Det forventes, at der bliver behov for kommunikation med denne størrelse enheder, når 

den installerede mængde bliver væsentlig. 

 

Der forventes installeret en større mængde B-anlæg over en overskuelig årrække. 

 

 

4. Inddragelse af aktører 

Energinet lægger stor vægt på at inddrage aktører i udarbejdelsen af nye regler.  

 

I forbindelse med arbejdet med fastsættelse af krav under RfG har Energinet inddraget aktører 

på forskellig vis. 

 

Vedrørende fastsættelse af tærskelværdier har der været afholdt offentlige aktørmøder: 

- Aktørmøde 1 - 14. december 2016 

- Aktørmøde 2 - 20. april 2017 

- Aktørmøde 3 - 6. februar 2018 

 

På disse møder har Energinet fremlagt forslag til tærskelværdier og har drøftet disse med de 

deltagende aktører. 
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Koordinering med tilstødende TSO’er blev indledt i sommeren 2016. Koordineringen fortsatte 

frem til koordination om endeligt forslag den 25. januar 2018. 

 

Der blev afholdt følgende koordineringsmøder med netselskaberne: 

- 27. juni 2017 

- 7. september 2017 

- 17. januar 2018 

 

For fastsættelse af krav til D-anlæg blev der indkaldt til en arbejdsgruppe, der mødtes til syv 

heldagsmøder. På arbejdsgruppemøderne deltog repræsentanter fra kraftværksbranchen, 

vindmølleproducenter, elproducenter og repræsentation for netselskaberne. Der var ikke fysisk 

repræsentation fra solcellebranchen, dog blev en del af denne branche informeret med det 

anvendte materiale fra arbejdsgruppemøderne. Det skal samtidig bemærkes, at der endnu ikke 

er tilsluttet store solcelleanlæg til transmissionsnettet. 

 

I arbejdsgruppen præsenterede Energinet forslag til krav. Disse krav blev efterfølgende drøftet 

i forhold til de enkelte parters udfordringer sammenholdt med Energinets ansvar for at sikre 

systemsikkerheden. Det overordnede formål med drøftelserne var at sikre overholdelse af 

principperne i RfG artikel 7(3) (proportionalitet, ikke-diskrimination, optimering-

effektivitet/omkostninger). 

 

Herudover har Energinet fastsat en række generelle krav for understøttelse af systemsikkerhe-

den. Disse krav har i et vist omfang været præsenteret og diskuteret på både ovennævnte 

arbejdsgruppemøder vedr. D-anlæg samt på arbejdsgruppemøder under Dansk Energi. Dette 

blev suppleret med bilaterale drøftelser med Dansk Energi, hvor en endelig koordinering af 

kravene er sket. 

 

 

5. Gennemførsel af kravene i RfG 

Energinet skal senest to år efter forordningens ikrafttræden, fremsende forslag til generelle 

krav og/eller metoder til Energitilsynets godkendelse, jf. RfG artikel 7, stk. 4.  

 

Energitilsynet skal senest seks måneder efter modtagelse af Energinets forslag, træffe afgørel-

se om disse, jf. RfG artikel 7, stk. 6.  

 

Kravene i forordningen finder som udgangspunkt anvendelse tre år efter forordningens offent-

liggørelse, jf. RfG artikel 72.  

 

Energinet udarbejder senest ved tidspunktet reglernes anvendelse, en vejledning af gældende 

netregler efter RfG. 
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Art. 

nr. 

Art. 

stk. 

Art. 

afsn. 

Art.  

enh. 

 

Artikel emne 

 

  

General requirements for type A power-generating modules   

5 2   Power-generating modules within the following categories shall be considered as significant:  

(a) connection point below 110 kV and maximum capacity of 0,8 kW or more (type A);  

(b) connection point below 110 kV and maximum capacity at or above a threshold proposed 

by each relevant TSO in accordance with the procedure laid out in paragraph 3 (type B). This 

threshold shall not be above the limits for type B power-generating modules contained in 

Table 1;  

(c) connection point below 110 kV and maximum capacity at or above a threshold specified 

by each relevant TSO in accordance with paragraph 3 (type C). This threshold shall not be 

above the limits for type C power-generating modules contained in Table 1; or  

(d) connection point at 110 kV or above (type D). A power-generating module is also of type 

D if its connection point is below 110 kV and its maximum capacity is at or above a threshold 

specified in accordance with paragraph 3. This threshold shall not be above the limit for type 

D power-generating modules contained in Table 1. 

(b) = 125 kW 

(c) = 3 MW 

(d) = 25 MW 

  

13 1     Type A power generating modules shall fulfil the following requirements relating to frequency 

stability: 

  

- 

  

13 1 a   With regard to frequency ranges:    

- 

  

13 1 a i a power generating module shall be capable of remaining connected to the network and operate 

within the frequency ranges and time periods specified in Table 2; 

  

Tabel 2 

CE: 

47,5 – 48,5 Hz: 30 min. 

48,5 – 49,0 Hz: 30 min.  

N: 

48,5 – 49,0 Hz: 30 min. 

 

Teknisk præciserende tekst: 

Det betyder, minimum 30 minutter i frekvensområdet 48,5 Hz til 49 Hz 

samt 30 minutter i frekvensområdet 47,5 Hz til 48,5 Hz.  Den samlede drift 

under 49 Hz kan dog ikke overstige 60 minutter. 

  

13 1 a ii the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, and the power generating 

facility owner may agree on wider frequency ranges, longer minimum times for operation or 

specific requirements for combined frequency and voltage deviations to ensure the best use of 

the technical capabilities of a power generating module, if it is required to preserve or to restore 

system security; 

Transmissionssystem: ej relevant 

Distributionssystem: ej relevant 

  

13 1 a iii the power generating facility owner shall not unreasonably withhold consent to apply wider 

frequency ranges or longer minimum times for operation, taking account of their economic and 

technical feasibility. 

  

- 
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13 1 b   With regard to the rate of change of frequency withstand capability, a power-generating module 

shall be capable of staying connected to the network and operate at rates of change of frequency 

up to a value specified by the relevant TSO, unless disconnection was triggered by rate-of-

change-of-frequency-type loss of mains protection. The relevant system operator, in 

coordination with the relevant TSO, shall specify this rate-of-change-of-frequency-type loss of 

mains protection. 

 

Table 2 Minimum time periods for which a power-generating module has to be capable of 

operating on different frequencies, deviating from a nominal value, without disconnecting from 

the network. 

ROCOF: 

2,0 Hz/s 

 

 

ROCOF er betegnelsen for frekvensændringen som funktion af tiden. 

Frekvensændringen, ROCOF, beregnes efter nedenstående eller 

ækvivalent princip.  

Frekvensmålingen anvendt til beregning af frekvensændringen er baseret 

på en 200 ms måleperiode, hvor middelværdien beregnes. 

Frekvensmålingerne skal foregå løbende så der beregnes en ny værdi for 

hver 20 ms. 

ROCOF [Hz/s] skal beregnes som forskellen mellem den netop udførte 

middelværdifrekvensberegning og den middelværdi frekvensberegning 

der blev foretaget for 20 ms siden. 

(df/dt = middelværdi 2 – middelværdi 1/0,020 [Hz/s]) 
 

 

LOM detektering:  

SPGM/PPM/Type A, B, C og D 

Der anvendes ROCOF i DN, middelværdi/måling beregnes som beskrevet i 

forbindelse med ROCOF robusthed 

ROCOF – Udkobling overfrekvens: hvor beregnet ROCOF værdi er > +2,5 

Hz/s i mere end i 80 ms 

ROCOF – Udkobling underfrekvens: hvor beregnet ROCOF værdi er > -2,5 

Hz/s i mere end i 80 ms 

Underspændingstrin 2 kan anvendes for A anlæg som alternativ til 

ROCOF. Underspænding (trin 2): Uc < 0,8 pu i 200ms 

 

 

  

13 2     With regard to the limited frequency sensitive mode — overfrequency (LFSM-O), the following 

shall apply, as determined by the relevant TSO for its control area in coordination with the TSOs 

of the same synchronous area to ensure minimal impacts on neighbouring areas: 

-   

13 2 a   the power generating module shall be capable of activating the provision of active power 

frequency response according to figure 1 at a frequency threshold and droop settings specified 

by the relevant TSO; 

a) vælges 

 

Pn anvendes som Pref for PPM   
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Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal 

kunne indstilles med en opløsning på 10 mHz eller bedre. 

- Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % 

eller bedre. 

- For reguleringsfunktionen for frekvensrespons for overfrekvens gælder, 

at nøjagtigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, 

maksimalt må afvige med en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 5 % af Pn 

målt over en periode på 1 minut. 

- Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller 

bedre. 

 

Teknisk præciserende tekst: 

Ved LFSM-O tilstand skal anlæggets aktive effekt følge den krævede 

statik, når netfrekvensen er større end den specificerede grænseværdi, 

knækfrekvens, for LFSM-O, uanset om netfrekvensen er stigende eller 

faldende.  

13 2 b   instead of the capability referred to in paragraph (a), the relevant TSO may choose to allow 

within its control area automatic disconnection and reconnection of power generating modules 

of Type A at randomised frequencies, ideally uniformly distributed, above a frequency threshold, 

as determined by the relevant TSO where it is able to demonstrate to the relevant regulatory 

authority, and with the cooperation of power generating modulefacility owners, that this has a 

limited cross-border impact and maintains the same level of operational security in all system 

states; 

b) vælges ikke.   

13 2 c   the frequency threshold shall be between 50.2 Hz and 50.5 Hz inclusive; CE: 50,2 Hz 

N: 50,5Hz 

  

13 2 d   the droop settings shall be between 2 % and 12 %;   

CE: 

SPG: 5 % 

PPM: 5 % 

 

N: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 

  

13 2 e   the power generating module shall be capable of activating a power frequency response with an 

initial delay that is as short as possible. If that delay is greater than two seconds, the power 
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generating facility owner shall justify the delay, providing technical evidence to the relevant TSO; 

13 2 f   the relevant TSO may require that upon reaching minimum regulating level, the power 

generating module be capable of either: 

-   

13 2 f i continuing operation at this level; or   

i) vælges 

  

13 2 f ii further decreasing active power output;  ii) vælges ikke   

13 2 g   the power generating module shall be capable of operating stably during LFSM-O operation. 

When LFSM-O is active, the LFSM-O setpoint will prevail over any other active power setpoints. 

    

13 3     The power generating module shall be capable of maintaining constant output at its target active 

power value regardless of changes in frequency, except where output follows the changes 

specified in the context of paragraphs 2 and 4 of this Article or points (c) and (d) of Article 15(2) 

as applicable. 

   

13 4     The relevant TSO shall specify admissible active power reduction from maximum output with 

falling frequency in its control area as a rate of reduction falling within the boundaries, illustrated 

by the full lines in Figure 2: 

6 % af Pn per Hz, start ved 49,0 Hz.   

13 4 a   below 49 Hz falling by a reduction rate of 2 % of the maximum capacity at 50 Hz per 1 Hz 

frequency drop; 

    

13 4 b   below 49.5 Hz falling by a reduction rate of 10 % of the maximum capacity at 50 Hz per 1 Hz 

frequency drop. 

    

13 5     The admissible active power reduction from maximum output shall:     

13 5 a   clearly specify the ambient conditions applicable;   

Under normale driftsforhold som kan garanteres i 90 % af tiden. 

Efter bedste evne I forhold til driftspunkt og tilgængelig primær energi. 

  

13 5 b   take account of the technical capabilities of power generating modules.    

13 6     The power generating module shall be equipped with a logic interface (input port) in order to 

cease active power output within five seconds following an instruction being received at the 

input port. The relevant system operator shall have the right to specify requirements for 

equipment to make this facility operable remotely. 

Dx krav. Ikke relevant for Tx. 

 

  

13 7     The relevant TSO shall specify the conditions under which a power generating module is capable 

of connecting automatically to the network. Those conditions shall include: 

   

13 7 a   frequency ranges within which an automatic connection is admissible, and a corresponding delay 

time; and 

Dk1:  

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

Automatisk indkobling af et anlæg må tidligst finde sted tre minutter 
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efter, at spændingen er inden for den normale driftsspænding og 

frekvensen er inden for de specificerede områder.  

 

Synkroniseringen mellem anlæg og det kollektive elforsyningsnet skal 

foregå automatisk. 

13 7 b   (b) maximum admissible gradient of increase in active power output. 

 

Automatic connection is allowed unless specified otherwise by the relevant system operator in 

coordination with the relevant TSO. 

RSO krav: 20 % Pn/min 

 
  

General requirements for type B power-generating modules   

14 1      Type B power generating modules shall fulfil the requirements set out in Article 13, except for 

Article 13(2)(b).  

  

- 

  

14 2     Type B power generating modules shall fulfil the following requirements in relation to frequency 

stability: 

  

- 

  

14 2 a   to control active power output, the power generating module shall be equipped with an interface 

(input port) in order to be able to reduce active power output following an instruction at the 

input port; and 

-   

14 2 b   the relevant system operator shall have the right to specify the requirements for further 

equipment to allow active power output to be remotely operated. 

A og B anlæg 

 

  

14 3     Type B power generating modules shall fulfil the following requirements in relation to 

robustness: 

  

- 

  

14 3 a   with regard to fault-ride-through capability of power generating modules: -   

14 3 a i each TSO shall specify a voltage-against-time-profile in line with Figure 3 at the connection point 

for fault conditions, which describes the conditions in which the power generating module is 

capable of staying connected to the network and continuing to operate stably after the power 

system has been disturbed by secured faults on the transmission system; 

Krav Jf. Bilag 1.C 
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14 3 a ii the voltage-against-time-profile shall express a lower limit of the actual course of the phase-to-

phase voltages on the network voltage level at the connection point during a symmetrical fault, 

as a function of time before, during and after the fault; 

Jf. A14(3)(a)(i)   

14 3 a iii the lower limit referred to in point (ii) shall be specified by the relevant TSO using the parameters 

set out in Figure 3, and within the ranges set out in Tables 3.1 and 3.2; 

Jf. A14(3)(a)(i)   

14 3 a iv each TSO shall specify and make publicly available the pre-fault and post-fault conditions for the 

fault-ride-through capability in terms of: 

– the calculation of the pre-fault minimum short circuit capacity at the connection point; 

– pre-fault active and reactive power operating point of the power generating module at the 

connection point and voltage at the connection point; and 

– calculation of the post-fault minimum short circuit capacity at the connection point. 

Kortslutningskatalog fastlægger metode for beregning af 

kortslutningseffekt samt beregner konditioner i kendte 

tilslutningspunkter 

 

Anlægskonditioner: 

Anlægsegenskaber er specificeret ved Pn og PF = 1  

 

  

14 3 a v  at the request of a power generating facility owner, the relevant system operator shall provide 

the pre-fault and post-fault conditions to be considered for fault-ride-through capability as an 

outcome of the calculations at the connection point as specified in point (iv) regarding: 

– pre-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA; 

– pre-fault operating point of the power generating module expressed in active power output 

and reactive power output at the connection point and voltage at the connection point; and 

– post-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA. 

Alternatively, the relevant system operator may provide generic values derived from typical 

cases; 

Fastlagt beregningsmetode anvendes 

 

  

14 3 a vi the power generating module shall be capable of remaining connected to the network and 

continuing to operate stably when the actual course of the phase-to-phase voltages on the 

network voltage level at the connection point during a symmetrical fault, given the pre-fault and 

post-fault conditions in points (iv) and (v) of paragraph (3)(a), remain above the lower limit 

specified in point (ii) of paragraph (3)(a), unless the protection scheme for internal electrical 

faults requires the disconnection of the power generating module from the network. The 

protection schemes and settings for internal electrical faults must not jeopardise fault-ride-

through performance; 

   

14 3 a vii without prejudice to point (vi) of paragraph (3)(a), undervoltage protection (either fault-ride-

through capability or minimum voltage specified at the connection point voltage) shall be set by 

the power generating facility owner according to the widest possible technical capability of the 

power generating module, unless the relevant system operator requires narrower settings in 

accordance with point (b) of paragraph (5). The settings shall be justified by the power generating 

facility owner in accordance with this principle; 

- 
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14 3 b   Fault-ride-through capabilities in case of asymmetrical faults shall be specified by each TSO. FRT krav er gældende for symmetriske såvel som asymmetriske fejl.   

14 4     Type B power generating modules shall fulfil the following requirements relating to system 

restoration: 

-   

14 4 a   the relevant TSO shall specify the conditions under which a power generating module is capable 

of reconnecting to the network after an incidental disconnection caused by a network 

disturbance; and 

Dk1:  

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

I spændingsområdet for ubegrænset driftstid.  

Genindkobling efter 3 min. 

Gradient: 20 % Pn/min. 

Kobling med eget udstyr et tilladt så længe nettet er spændingssat. 

Kobling med andres udstyr er efter aftale med anlægsejer 

  

14 4 b   installation of automatic reconnection systems shall be subject both to prior authorisation by the 

relevant system operator and to the reconnection conditions specified by the relevant TSO. 

Dx: ( A14.4.a.) 

 

Tx: n/a  

 

  

14 5     Type B power generating modules shall fulfil the following general system management 

requirements: 

  

- 

  

14 5 a   with regard to control schemes and settings: -   

14 5 a i the schemes and settings of the different control devices of the power generating module that 

are necessary for transmission system stability and for taking emergency action shall be 

coordinated and agreed between the relevant TSO, the relevant system operator and the power 

generating facility owner; 

Systemværn: 

Systemoperatøren – i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed 

- skal oplyse, om der er krav til etablering af et systemværn i forbindelse 

med fastlæggelse af POC.  

Absolut effektbegrænser: 

Absolut effektbegrænser bruges til at beskytte det kollektive 

elforsyningsnet mod overbelastning i kritiske situationer. 

  

14 5 a ii any changes to the schemes and settings, mentioned in point (i), of the different control devices 

of the power generating module shall be coordinated and agreed between the relevant TSO, the 

relevant system operator and the power generating facility owner, in particular if they apply in 

the circumstances referred to in point (i) of paragraph (5) (a); 

-   

14 5 b   with regard to electrical protection schemes and settings: -   

14 5 b i the relevant system operator shall specify the schemes and settings necessary to protect the 

network, taking into account the characteristics of the power generating module. The protection 

schemes needed for the power generating module and the network as well as the settings 

RSO  anvender: 

Linjebeskyttelse. 

Transformerbeskyttelse. 
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relevant to the power generating module shall be coordinated and agreed between the relevant 

system operator and the power generating facility owner. The protection schemes and settings 

for internal electrical faults must not jeopardise the performance of a power generating module, 

in line with the requirements set out in this Regulation; 

Reaktorbeskyttelse. 

Hjælpekrafttransformer 

-beskyttelse. 

Samleskinnebeskyttelse. 

 

Anlægsejer: 

Anlægget sikres mod skader fra fejl og hændelser i nettet. 

Anlægget sikres mod interne kortslutninger. 

Anlægget sikres mod udkobling i ukritiske situationer. 

 

Alle relevante indstillinger specificeres med udgangspunkt i relevant net- 

og anlægsanalyse. 

Indstillinger indføres i driftsaftalen. 

 

Det kollektive elforsyningssystem sikres i videst mulige omfang mod 

uønskede påvirkninger fra anlægget. 

 

anlægget skal kunne håndtete de opstillede FRT-krav, hvor ENDK sikre, at 

fejl m.m. udkobles iht. disse. 

14 5 b ii electrical protection of the power generating module shall take precedence over operational 

controls, taking into account the security of the system and the health and safety of staff and of 

the public, as well as mitigating any damage to the power generating module; 

  

- 

  

14 5 b iii protection schemes may cover the following aspects: 

– external and internal short circuit; 

– asymmetric load (negative phase sequence); 

– stator and rotor overload; 

– over-/underexcitation; 

– over-/undervoltage at the connection point; 

– over-/undervoltage at the alternator terminals; 

– inter-area oscillations; 

– inrush current; 

– asynchronous operation (pole slip); 

– protection against inadmissible shaft torsions (for example, subsynchronous resonance); 

– power generating module line protection; 

– unit transformer protection; 

– backup against protection and switchgear malfunction; 

– overfluxing (U/f); 

– inverse power; 

– rate of change of frequency; and 

– neutral voltage displacement. 

  

Anlægsejeren er ansvarlig for gennemførelsen af et beskyttelses-

koordineringsstudie.  

Det er anlægsejers ansvar, at anlægget dimensioneres og udstyres med 

de nødvendige 

beskyttelsesfunktioner, så at: 

- anlægget sikres mod skader som følge af fejl og hændelser i det 

kollektive elforsyningsnet 

- anlægget beskyttes mod udkoblinger i ikke-kritiske situationer for 

anlægget 

Relæbeskyttelse specielt rettet mod fejl i anlægget, herunder 

kortslutninger, overhastighed, magnetiseringsovervågning, retureffekt 

etc. må ikke udkoble enheden ved kortslutninger i eller omlægninger i 

nettet. 

Anlægsbeskyttelsen skal ved kortslutninger i anlægget vare selektiv med 

netbeskyttelsen. 
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Anvendelsen af vektorspringsrelæer som beskyttelsesfunktion mod ø-

drift/netudfald er ikke tilladt. 

Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfalde, at asynkron 

sammenkobling ved automatisk genindkobling kan forekomme. 

Hvis et anlæg isoleres med en del af det kollektive elforsyningsnet, må 

anlægget ikke give anledning til temporære overspændinger, der kan 

medføre skader på anlægget eller det kollektive elforsyningsnet. 

14 5 b iv changes to the protection schemes needed for the power generating module and the network 

and to the settings relevant to the power generating module shall be agreed between the system 

operator and the power generating facility owner, and agreement shall be reached before any 

changes are made; 

-   

14 5 c   the power generating facility owner shall organise its protection and control devices in 

accordance with the following priority ranking (from highest to lowest): 

  

- 

  

14 5 c i network and power generating module protection; -   

14 5 c ii synthetic inertia, if applicable; -   

14 5 c iii frequency control (active power adjustment); -   

14 5 c iv power restriction; and -   

14 5 c v power gradient constraint. -   

14 5 d   with regard to information exchange: -   

14 5 d i power generating facilities shall be capable of exchanging information with the relevant system 

operator or the relevant TSO in real time or periodically with time stamping, as specified by the 

relevant system operator or the relevant TSO; 

Informationsudveksling: realtid eller periodisk – med tidsstempling. 

Maksimal opdateringstid af funktionsstatus (aktiveret/de-aktiveret) er 10 

ms.  

Maksimal opdateringstid af parameterværdi er 1 sekund. 

Maksimal opdateringsværdi af måleværdier er 1 sekund. 

Øvrige krav specificeres under A14(5)(d)(ii). 

  

14 5 d ii the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, shall specify the content of 

information exchanges including a precise list of data to be provided by the power generating 

facility. 

Krav Jf. Bilag 1.B   

General requirements for type C power-generating modules   
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15 1     Type C power generating modules shall fulfil the requirements laid down in Articles 13 and 14, 

except for Article 13(2)(b) and(6) and Article14(2). 

  

- 

  

15 2     Type C power generating modules shall fulfil the following requirements relating to frequency 

stability: 

-   

15 2 a   with regard to active power controllability and control range, the power generating module 

control system shall be capable of adjusting an active power setpoint in line with instructions 

given to the power generating facility owner by the relevant system operator or the relevant 

TSO.  

The relevant system operator or the relevant TSO shall establish the period within which the 

adjusted active power setpoint must be reached. The relevant TSO shall specify a tolerance 

(subject to the availability of the prime mover resource) applying to the new setpoint and the 

time within which it must be reached; 

SPM: minimum 1 % af Pn /minut, desuden 10 minutters reaktionstid til 

teknologineutralitet hvis nødvendigt. 

PPM: minimum 20 % af Pn /minut. 

Angivelse af setpunkter for aktiv effekt skal kunne ske med en opløsning 

på 1 % af Pn eller bedre. 

Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal 

kunne indstilles med en opløsning på 10 mHz eller bedre. 

Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % 

eller bedre af Pn. 

For alle reguleringsfunktioner for aktiv effekt gælder, at nøjagtigheden 

for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med 

en gennemsnitlig størrelse på fejlen på 2 % af Pn målt over en periode på 

1 minut. (gælder dog ikke for LFSM-O og LFSMU) 

Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller 

bedre. 

  

15 2 b   manual, local measures shall be allowed in cases where the automatic remote control devices are 

out of service. The relevant system operator or the relevant TSO shall notify the regulatory 

authority of the time required to reach the setpoint together with the tolerance for the active 

power; 

Jf. A15(2)(a)   

15 2 c   In addition to paragraph 2 of Article 13,(2), the following requirements shall apply to type C 

power generating modules with regard to limited frequency sensitive mode – underfrequency 

(LFSM-U): 

   

15 2 c i the power generating module shall be capable of activating the provision of active power 

frequency response at a frequency threshold and with a droop specified by the relevant TSO in 

coordination with the TSOs of the same synchronous area as follows: 

– the frequency threshold specified by the TSO shall be between 49.8 Hz and 49.5 Hz inclusive; 

– the droop settings specified by the TSO shall be in the range 2 – 12 %.  

This is represented graphically in Figure 4; 

 

CE: 

49,8 Hz 

Droop range: 2 – 12 %. 

Droop: SPG/PPM = 5 % 

 

N: 

49.5 Hz 

Droop range: 2 – 12 %. 

Droop:  SPG/PPM = 4 % 
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Frekvensmålinger skal udføres med en nøjagtighed på ± 10 mHz eller 

bedre. 

Reguleringsfunktionens følsomhed skal være ± 10 mHz eller bedre. 

15 2 c ii the actual delivery of active power frequency response in LFSM-U mode shall take into account: 

– ambient conditions when the response is to be triggered; 

– the operating conditions of the power generating module, in particular limitations on operation 

near maximum capacity at low frequencies and the respective impact of ambient conditions 

according to paragraphs 4 and 5 of Article 13; and 

– the availability of the primary energy sources. 

  

  

  

15 2 c iii the activation of active power frequency response by the power generating module shall not be 

unduly delayed. In the event of any delay greater than two seconds, the power generating facility 

owner shall justify it to the relevant TSO; 

  

- 

  

15 2 c iv in LFSM-U mode the power generating module shall be capable of providing a power increase up 

to its maximum capacity; 

  

- 

  

15 2 c v stable operation of the power generating module during LFSM-U operation shall be ensured; 

Figure 4: active power frequency response capability of power generating modules in LFSM-U. 

Pref is the reference active power to which DP is related and may be specified differently for 

synchronous power generating modules and power park modules. DP is the change in active 

power output from the power generating module. fn is the nominal frequency (50 Hz) in the 

network and Df is the frequency deviation in the network. At underfrequencies where Df is below 

Df1 the power generating module has to provide a positive active power output change 

according to the droop S2. 

  

 

Pn anvendes som Pref for både SPG og PPM. 

 

  

15 2 d   in addition to point (c) of paragraph (2), the following shall apply cumulatively when frequency 

sensitive mode ('FSM') is operating: 

-   

15 2 d i the power generating module shall be capable of providing active power frequency response in 

accordance with the parameters specified by each relevant TSO within the ranges shown in Table 

4. In specifying those parameters, the relevant TSO shall take account of the following facts: 

– in case of overfrequency, the active power frequency response is limited by the minimum 

regulating level; 

– in case of underfrequency, the active power frequency response is limited by maximum 

capacity; 

– the actual delivery of active power frequency response depends on the operating and ambient 

conditions of the power generating module when this response is triggered, in particular 

limitations on operation near maximum capacity at low frequencies according to paragraphs 4 

and 5 of Article 13 and available primary energy sources; 

Parameters Ranges 

Active power range related to maximum capacity   1.5 – 10 % 

Frequency response insensitivity   10 – 30 mHz  

   0.02 – 0.06 % 

Frequency response deadband 0 – 500 mHz 

Droop   2 – 12 % 

Table 4: Parameters for active power frequency response in FSM (explanation for Figure 5) 

Figure 5: Active power frequency response capability of power generating modules in FSM 

CE: 

Keep range: 1,5 – 10%  

(minimum krav) 

FRI: 10 mHz 

FRD: 0 – 200 mHz 

Droop: 2- 12% (Keep range) 

 

Pn anvendes som Pref for både SPG og PPM 

 

N: 

Keep range: 1,5 – 10%  

(minimum krav) 

FRI: 10 mHz 

FRD: 0 – 500 mHz 

Droop: 2- 12% (Keep range) 

 

Pn anvendes som Pref for både SPG og PPM  
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illustrating the case of zero deadband and insensitivity. Pref is the reference active power to 

which DP is related. DP is the change in active power output from the power generating module. 

fn is the nominal frequency (50 Hz) in the network and Df is the frequency deviation in the 

network. 

15 2 d ii  the frequency response deadband of frequency deviation and droop must be able to be 

reselected repeatedly; 

  

- 

  

15 2 d iii in the event of a frequency step change, the power generating module shall be capable of 

activating full active power frequency response, at or above the full line shown in Figure 6 in 

accordance with the parameters specified by each TSO (which shall aim at avoiding active power 

oscillations for the power generating module) within the ranges given in Table 5. The 

combination of choice of the parameters specified by the TSO shall take possible technology-

dependent limitations into account; 

PGM: 30 sekunder 

 

  

15 2 d iv The initial activation of active power frequency response required shall not be unduly delayed. 

If the delay in initial activation of active power frequency response is greater than two seconds, 

the power generating facility owner shall provide technical evidence demonstrating why a longer 

time is needed. 

 

For power generating modules without inertia, the relevant TSO may specify a shorter time than 

two seconds. If the power generating facility owner cannot meet this requirement they shall 

provide technical evidence demonstrating why a longer time is needed for the initial activation of 

active power frequency response; 

Figure 6: Active power frequency response capability. Pmax is the maximum capacity to which DP 

relates. DP is the change in active power output from the power generating module. The power 

generating module has to provide active power output DP up to the point DP1 in accordance with 

the times t1 and t2 with the values of DP1, t1and t2 being specified by the relevant TSO 

according to Table 5. t1 is the initial delay. t2 is the time for full activation. 

så kort som muligt, skal begrundes hvis tid > 2 sekunder. 

 

  

15 2 d v the power generating module shall be capable of providing full active power frequency response 

for a period of between 15 and 30 minutes as specified by the relevant TSO. In specifying the 

period, the TSO shall have regard to active power headroom and primary energy source of the 

power generating module; 

15 minutter.   

15 2 d vi within the time limits laid down in point (v) of paragraph (2) (d), active power control must not 

have any adverse impact on the active power frequency response of power generating modules; 

-   

15 2 d vii the parameters specified by the relevant TSO in accordance with paragraphs 1, 2, 3points (i), (ii), 

(iii) and (v)5 shall be notified to the relevant regulatory authority. The modalities of that 

notification shall be specified in accordance with the applicable national regulatory framework; 

Parameters Ranges or values 

Active power range related to maximum capacity (frequency response range)   1.5 – 10 % 

For power generating modules with inertia, the maximum admissible initial delay   unless 

justified otherwise in line with Article 15 (2) (d) (iv) 2 seconds 

For power generating modules without inertia, the maximum admissible initial delay   unless 

justified otherwise in line with Article 15 (2) (d) (iv) as specified by the relevant TSO. 

Maximum admissible choice of full activation time, unless longer activation times are allowed by 

the relevant TSO for reasons of system stability 30 seconds 

Table 5: Parameters for full activation of active power frequency response resulting from 
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frequency step change (explanation for Figure 6). 

15 2 e   with regard to frequency restoration control, the power generating module shall provide 

functionalities complying with specifications specified by the relevant TSO, aiming at restoring 

frequency to its nominal value or maintaining power exchange flows between control areas at 

their scheduled values; 

   

15 2 f   with regard to disconnection due to underfrequency, power generating facilities capable of 

acting as a load, including hydro pump-storage power generating facilities, shall be capable of 

disconnecting their load in case of underfrequency. The requirement referred to in this point 

does not extend to auxiliary supply; 

CE/Dk1: 49,0 Hz 

N/Dk2: 48,5 Hz 

  

15 2 g   with regard to real-time monitoring of FSM: -   

15 2 g i to monitor the operation of active power frequency response, the communication interface shall 

be equipped to transfer in real time and in a secured manner from the power generating facility 

to the network control centre of the relevant system operator or the relevant TSO, at the request 

of the relevant system operator or the relevant TSO, at least the following signals: 

– status signal of FSM (on/off); 

– scheduled active power output; 

– actual value of the active power output; 

– actual parameter settings for active power frequency response; 

– droop and deadband; 

Krav og liste defineret jf. A14(5)(d)(1) + (ii)   

15 2 g ii the relevant system operator and the relevant TSO shall specify additional signals to be provided 

by the power generating facility by monitoring and recording devices in order to verify the 

performance of the active power frequency response provision of participating power generating 

modules. 

Krav og liste defineret jf. A14(5)(d)(1) + (ii)   

15 3     With regard to voltage stability, type C power generating modules shall be capable of automatic 

disconnection when voltage at the connection point reaches levels specified by the relevant 

system operator in coordination with the relevant TSO. 

The terms and settings for actual automatic disconnection of power generating modules shall be 

specified by the relevant system operator in coordination with the relevant TSO. 

Dx krav. 

Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 60 sekunder 

 

  

15 4     Type C power generating modules shall fulfil the following requirements relating to robustness: -   

15 4 a   in the event of power oscillations, power generating modules shall retain steady-state stability 

when operating at any operating point of the P-Q-capability diagram; 

 

- 

  

15 4 b   without prejudice to paragraph 4 and 5 of Article 13, power generating modules shall be capable 

of remaining connected to the network and operating without power reduction, as long as 

voltage and frequency remain within the specified limits pursuant to this Regulation; 

  

- 

  

15 4 c   power generating modules shall be capable of remaining connected to the network during single-     
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phase or three-phase auto-reclosures on meshed network lines, if applicable to the network to 

which they are connected. The details of that capability shall be subject to coordination and 

agreements on protection schemes and settings as referred to in point (b) of Article 14(5). 

Anlægget skal vare designet til uden afbrydelse, at kunne tolerere et 

momentant spændingsfasespring på op til 20° i nettilslutningspunktet.  

 

15 5     Type C power generating modules shall fulfil the following requirements relating to system 

restoration: 

  

- 

  

15 5 a   with regard to black start capability: -   

15 5 a i black start capability is not mandatory without prejudice to the Member State’s rights to 

introduce obligatory rules in order to ensure system security; 

-   

15 5 a ii power generating facility owners shall, at the request of the relevant TSO, provide a quotation for 

providing black start capability. The relevant TSO may make such a request if it considers system 

security to be at risk due to a lack of black start capability in its control area; 

   

15 5 a iii a power generating module with black start capability shall be capable of starting from shutdown 

without any external electrical energy supply within a timeframe specified by the relevant system 

operator in coordination with the relevant TSO; 

 

R-TSO laver behovsanalyse, arrangerer tilbudsindhentning og indgår 

aftale med relevante aktører 

  

15 5 a iv a power generating module with black start capability shall be able to synchronise within the 

frequency limits laid down in point (a) of Article 13(1) and, where applicable, voltage limits 

specified by the relevant system operator or in paragraph 2 of Article 16;(2); 

-   

15 5 a v a power generating module with black start capability shall be capable of automatically 

regulating dips in voltage caused by connection of demand; 

  

- 

  

15 5 a vi a power generating module with black start capability shall: 

– be capable of regulating load connections in block load; 

– be capable of operating in LFSM-O and LFSM-U, as specified in  point (c) of paragraph 2 and 

Article 13(2);  

– control frequency in case of overfrequency and underfrequency within the whole active power 

output range between minimum regulating level and maximum capacity as well as at houseload 

level; 

– be capable of parallel operation of a few power generating modules within one island; and 

– control voltage automatically during the system restoration phase; 

  

- 

  

15 5     with regard to the capability to take part in island operation: -   

15 5 b i power generating modules shall be capable of taking part in island operation if required by the 

relevant system operator in coordination with the relevant TSO and: 

– the frequency limits for island operation shall be those established in accordance with point (a) 

of Article 13(1); 

– the voltage limits for island operation shall be those established in accordance with paragraph 

3 of Article 15(3) or paragraph 2 of Article 13,(2), where applicable; 

D anlæg skal kunne deltage i område ø-drift.  

 

 

15 5 b ii power generating modules shall be able to operate in FSM during island operation, as specified in 

point (d) of paragraph 2.   

  

- 
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In the event of a power surplus, power generating modules shall be capable of reducing the 

active power output from a previous operating point to any new operating point within the P-Q-

capability diagram. In that regard, the power generating module shall be capable of reducing 

active power output as much as inherently technically feasible, but to at least 55 % of its 

maximum capacity; 

15 5 b iii the method for detecting a change from interconnected system operation to island operation 

shall be agreed between the power generating facility owner and the relevant system operator in 

coordination with the relevant TSO. The agreed method of detection must not rely solely on the 

system operator’s switchgear position signals; 

ESKC ændre driftsstatus til ”Skærpet drift”. 

 

Detektering: 

PMU data med ø-drift detekteringsmodul 

  

15 5 b iv power generating modules shall be able to operate in LFSM-O and LFSM-U during island 

operation, as specified in point of paragraph 2 and Article 13(2). 

-   

15 5 c   with regard to quick re-synchronisation capability: -   

15 5 c i in case of disconnection of the power generating module from the network, the power 

generating module shall be capable of quick re-synchronisation in line with the protection 

strategy agreed between the relevant system operator in coordination with the relevant TSO and 

the power generating facility; 

Hurtig gensynkronisering krævet for D anlæg.    

15 5 c ii a power generating module with a minimum re-synchronisation time greater than 15 minutes 

after its disconnection from any external power supply must be designed to trip to houseload 

from any operating point in its P-Q-capability diagram. In this case, the identification of 

houseload operation must not be based solely on the system operator’s switchgear position 

signals; 

    

15 5 c iii power generating modules shall be capable of continuing operation following tripping to 

houseload, irrespective of any auxiliary connection to the external network. The minimum 

operation time shall be specified by the relevant system operator in coordination with the 

relevant TSO, taking into consideration the specific characteristics of prime mover technology. 

SPGM: 0 min.  

PPM: 0 min da re-synkroniseringstid er < 15 minutter. 

  

15 6     Type C power generating modules shall fulfil the following general system management 

requirements: 

-   

15 6 a   with regard to loss of angular stability or loss of control, a power generating module shall be 

capable of disconnecting automatically from the network in order to help preserve system 

security or to prevent damage to the power generating module . The power generating facility 

owner and the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall agree on the 

criteria for detecting loss of angular stability or loss of control; 

produktionsanlægget skal være udstyret med beskyttelse til detektering 

af polslip eller tab af synkronisme. Ved konstateret polslip eller tab af 

synkronisme skal produktionsanlægget udkobles momentant af hensyn 

til ”system- og anlægssikkerheden”. De anvendte beskyttelsesfunktioner 

må ikke påvirke produktionsanlæggets ”FRT-egenskaber”, idet anvendte 

beskyttelsesindstillinger fastlægges på baggrund af simulering af 

relevante fejlscenarier. 

  

15 6 b   with regard to instrumentation: -   

15 6 b i Power generating facilities shall be equipped with a facility to provide fault recording and 

monitoring of dynamic system behaviour. This facility shall record the following parameters: 

– voltage; 

– active power; 

– reactive power; and 

For anlæg der levere systemydelser, skal der installeres en PMU-enhed til 

verificering af den specificerede ydelse, herunder produktionsanlæggets 

dynamiske respons. 
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– frequency. 

The relevant system operator shall have the right to specify quality of supply parameters to be 

complied with on condition that reasonable prior notice is given; 

15 6 b ii the settings of the fault recording equipment, including triggering criteria and the sampling rates 

shall be agreed between the power generating facility owner and the relevant system operator in 

coordination with the relevant TSO; 

Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, der kan opsættes til, som 

minimum, at logge relevante hændelser for nedennævnte signaler i 

nettilslutningspunktet ved fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet et logningsudstyr 

(fejlskriver), der 

som minimum registrerer: 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget 

-Aktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan være beregnede størrelser) 

-Frekvens for anlægget 

-Frekvensafvigelser 

-Hastighedsafvigelser (generator) 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettilslutningsaftalen. 

Logning skal udføres som sammenhængende tidsserier af måleværdier 

fra 10 sekunder før hændelse til 60 sekunder efter hændelsestidspunktet. 

Minimum samplefrekvens for alle fejllogninger skal være 1 kHz. 

De specifikke opsætninger af hændelsesbaseret logning aftales med den 

systemansvarlige virksomhed ved opstart af anlægget. 

Alle målinger og data, der skal opsamles iht. TF 5.8.1 skal logges med en 

tidsstempling og en nøjagtighed, som sikrer, at disse kan korreleres med 

hinanden og med tilsvarende registreringer i det kollektive 

elforsyningsnet. 

Logninger skal arkiveres i minimum tre måneder fra fejlsituationen, dog 
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maksimalt op til 100 hændelser. 

Elforsyningsvirksomheden og den systemansvarlige virksomhed skal på 

forlangende have adgang til loggede og relevante registrerede 

informationer. 

15 6 b iii the dynamic system behaviour monitoring shall include an oscillation trigger specified by the 

relevant system operator in coordination with the relevant TSO, with the purpose of detecting 

poorly damped power oscillations; 

Inkluderet i trigger signaler fra 15.6.b.ii  

 

  

15 6 b iv the facilities for quality of supply and dynamic system behaviour monitoring shall include 

arrangements for the power generating facility owner, and the relevant system operator and the 

relevant TSO to access the information. The communications protocols for recorded data shall be 

agreed between the power generating facility owner, the relevant system operator and the 

relevant TSO; 

Filformat: COMTRADE 

IEEE C37.111:1999, IEEE Standard Common Format for Transient Data 

Exchange (COMTRADE) for Power Systems 

  

15 6 c   with regard to the simulation models: -    

15 6 c i at the request of the relevant system operator or the relevant TSO, the power generating facility 

owner shall provide simulation models which properly reflect the behaviour of the power 

generating module in both steady-state and dynamic simulations (50 Hz component) or in 

electromagnetic transient simulations. 

The power generating facility owner shall ensure that the models provided have been verified 

against the results of compliance tests referred to in Chapters 2, 3 and 4 of Title IV, and shall 

notify the results of the verification to the relevant system operator or relevant TSO. Member 

States may require that such verification be carried out by an authorised certifier; 

Krav Jf. Bilag 1.A   

15 6 c ii the models provided by the power generating facility owner shall contain the following sub-

models, depending on the existence of the individual components: 

– alternator and prime mover; 

– speed and power control; 

– voltage control, including, if applicable, power system stabiliser ('PSS') function and excitation 

control system; 

– power generating module protection models, as agreed between the relevant system operator 

and the power generating facility owner; and 

– converter models for power park modules; 

-   

15 6 c iii the request by the relevant system operator referred to in point (i) shall be coordinated with the 

relevant TSO. It shall include: 

– the format in which models are to be provided; 

– the provision of documentation on a model’s structure and block diagrams; 

– an estimate of the minimum and maximum short circuit capacity at the connection point, 

expressed in MVA, as an equivalent of the network; 

Krav præciseres i A15.6.c.i. 

 

  

15 6 c iv the power generating facility owner shall provide recordings of the power generating module's 

performance to the relevant system operator or relevant TSO if requested. The relevant system 

operator or relevant TSO may make such a request, in order to compare the response of the 

models with those recordings; 

-   
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15 6 d   with regard to the installation of devices for system operation and devices for system security, if 

the relevant system operator or the relevant TSO considers that it is necessary to install 

additional devices in a power generating facility in order to preserve or restore system operation 

or security, the relevant system operator or relevant TSO and the power generating facility 

owner shall investigate that matter and agree on an appropriate solution; 

Systemværn: 

For SGM gælder; Krav om synkrongeneratorers behov for systemværn 

afdækkes når POC er tildelt 

For PPM gælder; 

Et anlæg skal være udstyret med et systemværn, som er en 

nødreguleringsfunktion, der på baggrund af en nedreguleringsordre 

meget hurtigt skal kunne regulere den aktive effekt leveret fra et 

produktionsanlæg til et eller flere foruddefinerede setpunkter. 

Setpunkterne fastlægges af elforsyningsvirksomheden ved idriftsættelsen. 

Anlægget skal have mulighed for minimum fem forskellige konfigurerbare 

reguleringstrin. 

Som standardværdier anbefales følgende reguleringstrin: 

1. Til 70 % af mærkeeffekt 

2. Til 50 % af mærkeeffekt 

3. Til 40 % af mærkeeffekt 

4. Til 25 % af mærkeeffekt 

5. Til 0 % af mærkeeffekt, dvs. anlægget er stoppet. 

Reguleringen skal påbegyndes inden for 1 sekund og skal være fuldført 

indenfor 10 sekunder fra modtagelse af ordre om nedregulering. 

I det tilfælde at der til systemværnet beordres en opregulering, f.eks. fra 

trin 4 

(25 %) til 3 (40 %), accepteres det, at designmæssige grænser for 

anlæggets generatorer eller øvrige anlægsenheder kan give en forøget tid 

for fuldførelse af ordren. 

Automatisk nedreguleringsfunktion af aktiv effekt ved stopvindhastighed: 

Et produktionsanlæg, hvor primær energi er vind, skal anlægget kunne 

nedregulere den aktive effektproduktion, når der optræder høje 

vindhastigheder, inden vindmøllernes indbyggede beskyttelsesfunktion 

ved høje vindhastigheder (stopvindhastighed) aktiveres. 
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Produktionsanlægget skal kunne regulere den aktive effekt til en vilkårlig 

værdi i intervallet fra 100 % til 10 % af Pn. 

Reguleringsfunktionen skal kunne aktiveres / de-aktiveres via ordrer. 

Nedregulering kan foretages som en kontinuert regulering eller en diskret 

regulering. 

Diskret regulering må maksimalt have en trinstørrelse på 25 % af 

mærkeeffekten inden for det skraverede område vist i Figur x.  

 

Nedreguleringsbåndet aftales med elforsyningsvirksomheden ved 

idriftsættelse af produktionsanlægget. Bredden af nedreguleringsbåndet 

kan afhænge af de lokale vindforhold. 

Den automatiske nedreguleringsfunktion præciseres som minimum ved; 

Vindhastighed - aktivering nedregulering [m/s], Vindhastighed - 10 % af Pn 

[m/s], vindhastighed – cutout [m/s] 

15 6 e    the relevant system operator shall specify, in coordination with the relevant TSO, minimum and 

maximum limits on rates of change of active power output (ramping limits) in both an up and 

down direction of change of active power output for a power generating module, taking into 

consideration the specific characteristics of prime mover technology; 

Op: Min: 1 % af Pn/min 

Op: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 

Ned: Min: 1 % af Pn/min 

Ned: Max: 20 % af Pn dog højest 60 MW/min 

 

Kravene til minimum og maksimum gradienter for ændring af aktiv effekt 

er gældende, hvis andre betingelser/regler ikke fastsætter respektive 

gradienter herunder også systemydelser, energimarked etc. 

  

15 6 f   earthing arrangement of the neutral-point at the network side of step-up transformers shall 

comply with the specifications of the relevant system operator. 

Stjernepunktet skal være isoleret og ført ud således at det kan direkte 

jordes eller jordes gennem en reaktans. 

Øvrige krav er defineret i netdimensioneringskriterier for net over 100 
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kV. 

General requirements for type D power-generating modules   

16 1     In addition to fulfilling the requirements listed in Article 13, except for Article 13(2)(b), (6) and 

(7), Article 14, except for Article 14(2), and Article 15, except for Article 15(3), type D power 

generating modules shall fulfil the requirements set out in this Article. 

  

- 

  

16 2     Type D power generating modules shall fulfil the following requirements relating to voltage 

stability: 

  

- 

  

16 2 a   with regard to voltage ranges:   

- 

  

16 2 a i  without prejudice to point (a) of Article 14(3) and point (a) of Article 13(3),paragraph 3 a power 

generating module shall be capable of staying connected to the network and operating within 

the ranges of the network voltage at the connection point, expressed by the voltage at the 

connection point related to the reference 1 pu voltage, and for the time periods specified in 

Tables 6.1 and 6.2; 

6.1: (110 – 300 kV) 

CE 

0,85 – 0,90 pu/ 60 min 

1,118 – 1,15 pu/ 60 min 

N 

1,05 – 1,1 pu/60 min 

 

6.2 (300 – 400 kV) 

CE 

0,85 – 0,90 pu/ 60 min 

1,05 – 1,1 pu/ 60 min 

N 

1,05 – 1,1 pu/ 60 min 

  

16 2 a ii the relevant TSO may specify shorter periods of time during which power generating modules 

shall be capable of remaining connected to the network in the event of simultaneous overvoltage 

and underfrequency or simultaneous undervoltage and overfrequency; 

n/a   

16 2 a iii notwithstanding the provisions of point (i), the relevant TSO in Spain may require power 

generating modules be capable of remaining connected to the network in the voltage range 

between 1.05 pu and 1.0875 pu for an unlimited period; 

n/a   

16 2 a iv for the 400 kV grid voltage level (or alternatively commonly referred to as 380 kV level) the 

reference 1 pu value is 400 kV, for other grid voltage levels the reference 1 pu voltage may differ 

for each system operator in the same synchronous area; 

-   

16 2 a v notwithstanding the provisions of point (i), the relevant TSOs in the Baltic synchronous area may 

require power generating modules to remain connected atto the 400kV network in the voltage 

range limits and for the time periods that apply in the Continental Europe synchronous area. 

 

 

Synchronous area  Voltage range Time period for operation 

Continental Europe 0.85 pu – 0.90 pu 60 minutes  

 0.90 pu – 1.118 pu Unlimited  

 1.118 pu – 1.15 pu To be specified by each TSO, but not less than 20 minutes and not more than 

60 minutes 

n/a 
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Nordic 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited 

 1.05 pu – 1.10 pu 60 minutes 

Great Britain 0.90 pu–1.10 pu Unlimited 

Ireland and Northern Ireland 0.90 pu – 1.118 pu Unlimited 

Baltic 0.85 pu – 0.90 pu 30 minutes 

 0.90 pu – 1.118 pu Unlimited 

 1.118 pu – 1.15 pu 20 minutes 

 

Table 6.1: The table shows the minimum time periods during which a power generating module 

must be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu value at the 

connection point without disconnecting from the network, where the voltage base for pu values 

is from 110 kV to 300 kV.  

 

 

Synchronous area  Voltage range Time period for operation 

Continental Europe 0.85 pu – 0.90 pu 60 minutes  

 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited  

 1.05 pu – 1.10 pu To be specified by each TSO, but not less than 20 minutes and not more than 

60 minutes 

Nordic 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited 

 1.05 pu – 1.10 pu To be specified by each TSO, but not more than 60 minutes 

Great Britain 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited 

 1.05 pu – 1.10 pu 15 minutes 

Ireland and Northern Ireland 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited 

Baltic 0.88 pu – 0.90 pu 20 minutes 

 0.90 pu – 1.097 pu Unlimited 

 1.097 pu – 1.15 pu 20 minutes 

 

Table 6.2: The table shows the minimum time periods during which a power generating module 

must be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu value at the 

connection point without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is 

from 300 kV to 400 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 2 b   wider voltage ranges or longer minimum time periods for operation may be agreed between the 

relevant  system operator and the power generating facility owner in coordination with the 

relevant TSO. If wider voltage ranges or longer minimum times for operation are economically 

and technically feasible, the power generating facility owner shall not unreasonably withhold an 

agreement; 

Transmissionssystemet: pt ikke relevant   

16 2 c   Without prejudice to point (a), the relevant system operator in coordination with the relevant 

TSO shall have the right to specify voltages at the connection point at which a power generating 

module is capable of automatic disconnection. The terms and settings for automatic 

disconnection shall be agreed between the relevant system operator and the power generating 

facility owner. 

Transmissionssystemet: pt ikke relevant  

 

Distributionssystemskrav. 

Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms 

Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder 
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Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 60 sekunder 

 

16 3     Type D power generating modules shall fulfil the following requirements in relation to 

robustness: 

    

16 3 a   with regard to fault-ride-through capability:    

16 3 a i power generating modules shall be capable of staying connected to the network and continuing 

to operate stably after the power system has been disturbed by secured faults. That capability 

shall be in accordance with a voltage-against-time profile at the connection point for fault 

conditions specified by the relevant TSO. 

The voltage-against-time-profile shall express a lower limit of the actual course of the phase-to-

phase voltages on the network voltage level at the connection point during a symmetrical fault, 

as a function of time before, during and after the fault. 

That lower limit shall be specified by the relevant TSO, using the parameters set out in Figure 3 

and within the ranges set out in Tables 7.1 and 7.2 for type D power generating modules 

connected at or above the 110 kV level. 

That lower limit shall also be specified by the relevant TSO, using parameters set out in Figure 3 

and within the ranges set out in Tables 3.1 and 3.2 for type D power generating modules 

connected below the 110 kV level.; 

Krav jf. Bilag 1.C 
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Spændingens synkronkomposant skal indgå ved spændingsevalueringen. 

16 3 a ii each TSO shall specify the pre-fault and post-fault conditions for the fault-ride-through capability 

referred to in point (iv) of Article 14(3)(a). The specified pre-fault and post-fault conditions for 

the fault-ride-through capability shall be made publicly available; 

Voltage parameters [pu] Time parameters [seconds] 

Uret: 0 tclear: 0.14 – 0.15 (or 0.14 - 0.25 if system protection and secure operation so require) 

Uclear: 0.25 trec1: tclear – 0.45 

Urec1: 0.5 – 0.7 trec2: trec1 – 0.7 

Urec2: 0.85 – 0.9 trec3: trec2 – 1.5 

Table 7.1: Parameters for Figure 3 for fault-ride-through capability of synchronous power 

generating modules. 

Voltage parameters [pu] Time parameters [seconds] 

Uret: 0 tclear: 0.14 – 0.15 (or 0.14 - 0.25 if system protection and secure operation so require) 

Uclear: Uret trec1: tclear 

Urec1: Uclear trec2: trec1 

Urec2: 0.85 trec3: 1.5 – 3.0 

Table 7.2: Parameters for Figure 3 for fault-ride-through capability of power park modules. 

Kortslutningskatalog fastlægge metode for beregning af 

kortslutningseffekt samt  beregner konditioner i kendte 

tilslutningspunkter 

 

 

  

16 3 b   at the request of a power generating facility owner, the relevant system operator shall provide 

the pre-fault and post-fault conditions to be considered for fault-ride-through capability as an 

outcome of the calculations at the connection point as specified in point (iv) of Article 14(3) (a) 

regarding: 

A14(3)(a)(iv)   

16 3 b i pre-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA; A14(3)(a)(iv)   

16 3 b ii pre-fault operating point of the power generating module expressed as active power output and 

reactive power output at the connection point and voltage at the connection point; and 

Anlægskonditioner: 

Anlægstolerancen er specificeret ved Pn og Qmin. 

 

  

16 3 b iii post-fault minimum short circuit capacity at each connection point expressed in MVA; A14(3)(a)(iv)   

16 3 c   fault-ride-through capabilities in case of asymmetrical faults shall be specified by each TSO. Angivne FRT-krav gælder for symmetrisk og asymmetriske fejl, hvor 

referencen er spændingens synkronkomposant 

  

    Supplerende krav: Robusthedskrav overfor gentagene fejl  

Det påhviler anlægsejer, at sikre produktionsanlægget mod mekaniske og 

elektriske følgevirkninger i forbindelse med mulig genindkobling efter 

symmetriske såvel som asymmetriske fejl i transmissionssystemet. 

Foranstaltningerne i forbindelse med dette må ikke kompromittere 

produktionsanlæggets specificerede øvrige egenskaber.  

  

16 4     Type D power generating modules shall fulfil the following general system management 

requirements: 

-   

16 4 a   with regard to synchronisation, when starting a power generating module, synchronisation shall    
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be performed by the power generating facility owner only after authorisation by the relevant 

system operator; 

16 4 b   the power generating module shall be equipped with the necessary synchronisation facilities; -   

16 4 c   synchronisation of power generating modules shall be possible at frequencies within the ranges 

set out in Table 2; 

-   

16 4 d   the relevant system operator and the power generating facility owner shall agree on the settings 

of synchronisation devices to be concluded prior to operation of the power generating module. 

This agreement shall cover: 

-  

16 4 d i voltage; -   

16 4 d ii frequency; -   

16 4 d iii phase angle range; -   

16 4 d iv phase sequence; -   

16 4 d v deviation of voltage and frequency. -   

Requirements for type B synchronous power-generating modules   

17 1     Type B synchronous power generating modules shall fulfil the requirements listed in Articles 13, 

except for Article 13(2)(b), and 14.  

-   

17 2     Type B synchronous power generating modules shall fulfil the following additional requirements 

relating to voltage stability: 

-   

17 2 a   with regard to reactive power capability, the relevant system operator shall have the right to 

specify the capability of a synchronous power generating module to provide reactive power; 

-   

17 2 b   with regard to the voltage control system, a synchronous power generating module shall be 

equipped with a permanent automatic excitation control system that can provide constant 

alternator terminal voltage at a selectable setpoint without instability over the entire operating 

range of the synchronous power generating module. 

-   

17 3     With regard to robustness, type B synchronous power generating modules shall be capable of 

providing post-fault active power recovery. The relevant TSO shall specify the magnitude and 

time for active power recovery.  

Der specificeres ikke yderlig robustness respons krav end der er 

specificeret i de øvrige artikler. 

Anlægsegenskaber for robustness må ikke forsinkes eller begrænses ved 

et specifikt design med udgangspunkt i denne artikel. 

 

  

Requirements for type C synchronous power-generating modules   

18 1     Type C synchronous power generating modules shall fulfil the requirements laid down in Articles 

13, 14, 15 and 17, except for Article 13 (2)(b) and 13(6), Article 14(2) and Article 17(2)(a). 

-   

18 2     Type C synchronous power generating modules shall fulfil the following additional requirements -   
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in relation to voltage stability: 

18 2 a   with regard to reactive power capability, the relevant system operator may specify 

supplementary reactive power to be provided if the connection point of a synchronous power 

generating module is neither located at the high-voltage terminals of the step-up transformer to 

the voltage level of the connection point nor at the alternator terminals, if no step-up 

transformer exists. This supplementary reactive power shall compensate the reactive power 

demand of the high-voltage line or cable between the high-voltage terminals of the step-up 

transformer of the synchronous power generating module or its alternator terminals, if no step-

up transformer exists, and the connection point and shall be provided by the responsible owner 

of that line or cable. 

Det påhviler anlægsejer at kompensere for anlægsinfrastrukturens 

reaktive effekt i situationer, hvor anlægget er udkoblet eller ikke 

producerer aktiv effekt. 

  

18 2 b   with regard to reactive power capability at maximum capacity: -   

18 2 b i the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify the reactive 

power provision capability requirements in the context of varying voltage. For that purpose the 

relevant system operator shall specify a U-Q/Pmax-profile within the boundaries of which the 

synchronous power generating module shall be capable of providing reactive power at its 

maximum capacity. The specified U-Q/Pmax profile may take any shape, having regard to the 

potential costs of delivering the capability to provide reactive power production at high voltages 

and reactive power consumption at low voltages; 

Krav jf. Bilag 1D 

 

 

  

18 2 b ii the U-Q/Pmax-profile shall be specified by the relevant system operator in coordination with the 

relevant TSO, in conformity with the following principles: 

– the U-Q/Pmax-profile shall not exceed the U-Q/Pmax-profile envelope, represented by the 

inner envelope in Figure 7; 

– the dimensions of the U-Q/Pmax-profile envelope (Q/Pmax range and voltage range) shall be 

within the range specified for each synchronous area in Table 8; and 

– the position of the U-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer 

envelope in Figure 7; 

  

Figure 7: U-Q/Pmax-profile of a synchronous power generating module. The diagram represents 

boundaries of a U-Q/Pmax-profile by the voltage at the connection point, expressed by the ratio 

of its actual value and its the reference 1 pu value, against the ratio of the reactive power (Q) and 

the maximum capacity (Pmax). The position, size and shape of the inner envelope are indicative. 

Synchronous area Maximum range of Q/Pmax Maximum range of steady-state voltage level in PU 

Continental Europe 0.95 0.225 

Nordic 0.95 0.150 

Great Britain 0.95 0.225 

Ireland and Northern Ireland 1.08 0.218 

Baltic  1.0 0.220 

Table 8: Parameters for the inner envelope in Figure 7 

-   

18 2 b iii the reactive power provision capability requirement applies at the connection point. For profile 

shapes other than rectangular, the voltage range represents the highest and lowest values. The 

full reactive power range is therefore not expected to be available across the range of steady-

state voltages; 

-   
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18 2 b iv the synchronous power generating module shall be capable of moving to any operating point 

within its U-Q/Pmax profile in appropriate timescales to target values requested by the relevant 

system operator; 

Regulering til et nyt setpunkt for Q skal påbegyndes inden for 2 sekunder 

og skal være fuldfort inden for 30 sekunder fra modtagelse af ordre om 

setpunktsændring 

  

18 2 c   with regard to reactive power capability below maximum capacity, when operating at an active 

power output below the maximum capacity (P<Pmax), the synchronous power generating 

modules shall be capable of operating at every possible operating point in the P-Q-capability 

diagram of the alternator of that synchronous power generating module, at least down to 

minimum stable operating level. Even at reduced active power output, reactive power supply at 

the connection point shall correspond fully to the P-Q-capability diagram of the alternator of that 

synchronous power generating module, taking the auxiliary supply power and the active and 

reactive power losses of the step-up transformer, if applicable, into account. 

    

Requirements for type D synchronous power-generating modules   

19 1     Type D synchronous power generating modules shall fulfil the requirements laid down in Article 

13, except for Article 13(2)(b), (6) and (67), Article 14 except for Article 14(2), Article 15, except 

for Article 15(3), Article 16, Article 17, except for Article 17(2) and Article 18. 

-   

19 2     Type D synchronous power generating modules shall fulfil the following additional requirements 

in relation to voltage stability: 

-   

19 2 a   the parameters and settings of the components of the voltage control system shall be agreed 

between the power generating facility owner and the relevant system operator, in coordination 

with the relevant TSO; 

Se note bagerst i dokumentet.   

19 2 b   the agreement referred to in subparagraph (a) shall cover the specifications and performance of 

an automatic voltage regulator ('AVR') with regard to steady-state voltage and transient voltage 

control and the specifications and performance of the excitation control system. The latter shall 

include: 

-   

19 2 b i bandwidth limitation of the output signal to ensure that the highest frequency of response 

cannot excite torsional oscillations on other power generating modules connected to the 

network; 

    

19 2 b ii an underexcitation limiter to prevent the AVR from reducing the alternator excitation to a level 

which would endanger synchronous stability; 

    

19 2 b iii an overexcitation limiter to ensure that the alternator excitation is not limited to less than the 

maximum value that can be achieved whilst ensuring that the synchronous power generating 

module is operating within its design limits; 

    

19 2 b iv a stator current limiter; and     

19 2 b v a PSS function to attenuate power oscillations, if the synchronous power generating module size 

is above a value of maximum capacity specified by the relevant TSO. 

D anlæg.    

19 3     The relevant TSO and the power generating facility owner shall enter into an agreement 

regarding technical capabilities of the power generating module to aid angular stability under 

Der specificeres ikke yderlige vinkelstabilitetskrav end der er specificeret i   
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fault conditions. de øvrige artikler. 

 

Requirements for type B power park modules   

20 1     Type B power park modules shall fulfil the requirements laid down in Articles 13, except for 

Article 13(2)(b), and Article 14. 

-    

20 2     Type B power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to 

voltage stability: 

-   

20 2 a   with regard to reactive power capability, the relevant system operator shall have the right to 

specify the capability of a power park module to provide reactive power; 

   

20 2 b   the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall have the right to specify 

that a power park module be capable of providing fast fault current at the connection point in 

case of symmetrical (3-phase) faults, under the following conditions: 

CE: 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,85 p.u to 0,5 p.u. 

N: 

IQ/In linear from 0% - 100 % at Upgc: 0,9 p.u to 0,5 p.u. 

Regulering skal følge Figur x, så den reaktive tillægsstrøm 

(synkronkomposanten) efter 100 ms følger karakteristikken med en 

tolerance på ±20 %. På Figur x angiver Y-aksen den anvendte 

styrespænding for 50 Hz-komponenten. 

Med hensyn til styringskoncept for levering af reaktiv tillægsstrøm under 

et spændingsdyk er det op til PPM-leverandøren at specificere, hvilken 

styrespænding der benyttes. Dette kan være mindste eller højeste 

yderspænding, respektive fasespænding. Alternativt kan den synkrone 

spændingskomposant benyttes, så længe karakteristikken angivet på 

Figur x kan overholdes for trefasefejl og efter bortkobling af alle typer af 

asymmetriske fejl. 

I område B har levering af reaktiv strøm første prioritet, mens levering af 

aktiv effekt har anden prioritet. 

CE: 
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N: 

 

20 2 b i the power park module shall be capable of activating the supply of fast fault current either by: 

– ensuring the supply of the fast fault current at the connection point; or 

– measuring voltage deviations at the terminals of the individual units of the power park module 

and providing a fast fault current at the terminals of these units; 

 -   

20 2 b ii the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify: 

– how and when a voltage deviation is to be determined as well as the end of the voltage 

deviation;  

– the characteristics of the fast fault current, including the time domain for measuring the 

voltage deviation and fast fault current, for which current and voltage may be measured 

differently from the method specified in Article 2; 

– the timing and accuracy of the fast fault current, which may include several stages during a 

fault and after its clearance; 

CE: 

Uc < 0,85 pu: start 

Uc > 0,85 pu: stop 

 

N: 

Uc < 0,9 pu: start 

Uc > 0,9 pu: stop 

 

Karakteristik af fast fault current er specificeret under A20.2.b. 

 

  

20 2 c   with regard to the supply of fast fault current in case of asymmetrical (1-phase or 2-phase) faults, 

the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall have the right to specify 

a requirement for asymmetrical current injection. 

Ingen krav om asymmetrisk fejlstrømsinjektion for nuværende.   

20 3     Type B power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to -   
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robustness: 

20 3 a   the relevant TSO shall specify the post-fault active power recovery that the power park module is 

capable of providing and shall specify: 

Anlægget skal efter et indsvingningsforløb levere normal produktion 

senest 5 sekunder efter, at driftsforholdene i nettilslutningspunktet er 

tilbage i området kontinuert drift. Effektreguleringen skal ske med en 

gradient på mindst 20 % af anlæggets nominelle effekt”.  

  

20 3 a i when the post-fault active power recovery begins, based on a voltage criterion;     

20 3 a ii  a maximum allowed time for active power recovery; and     

20 3 a iii a magnitude and accuracy for active power recovery;     

20 3 b   the specifications shall be in accordance with the following principles:     

20 3 b i  interdependency between fast fault current requirements according to points (b) and (c) of 

paragraph (2) and active power recovery; 

    

20 3 b ii dependence between active power recovery times and duration of voltage deviations;     

20 3 b iii a specified limit of the maximum allowed time for active power recovery;     

20 3 b iv  adequacy between the level of voltage recovery and the minimum magnitude for active power 

recovery; and 

    

20 3 b v  adequate damping of active power oscillations.     

Requirements for type C power park modules   

21 1     Type C power park modules shall fulfil the requirements listed in Articles 13, except for Article 

13(2)(b) and (6), Article 14, except for Article 14(2), Article 15 and Article 20, except for Article 

20(2)(a), unless referred to otherwise in point (v) of paragraph (3)(d). 

-   

21 2     Type C power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to 

frequency stability:  

-   

21 2 a    the relevant TSO shall have the right to specify that power park modules be capable of providing 

synthetic inertia during very fast frequency deviations; 

Krav til syntetisk inerti er ikke specificeret. Behov for syntetisk inerti vil 

blive påbegyndt afklaret i perioden 2018 – 2019. 

  

21 2 b   the operating principle of control systems installed to provide synthetic inertia and the 

associated performance parameters shall be specified by the relevant TSO. 

n/a jf. A21.2(a)   

21 3     Type C power park modules shall fulfil the following additional requirements in relation to 

voltage stability: 

-   

21 3 a   with regard to reactive power capability, the relevant system operator may specify 

supplementary reactive power to be provided if the connection point of a power park module is 

neither located at the high-voltage terminals of the step-up transformer to the voltage level of 

the connection point nor at the convertor terminals, if no step-up transformer exists. This 

supplementary reactive power shall compensate the reactive power demand of the high-voltage 

line or cable between the high-voltage terminals of the step-up transformer of the power park 

Det påhviler anlægsejer at kompensere for anlægsinfrastrukturens 

reaktive effekt i situationer, hvor anlægget er udkoblet eller ikke 

producerer aktiv effekt. 
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module or its convertor terminals, if no step-up transformer exists, and the connection point and 

shall be provided by the responsible owner of that line or cable. 

21 3 b   with regard to reactive power capability at maximum capacity:     

21 3 b i the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify the reactive 

power provision capability requirements in the context of varying voltage. To that end, it shall 

specify a U-Q/Pmax-profile that may take any shape within the boundaries of which the power 

park module shall be capable of providing reactive power at its maximum capacity; 

Krav jf. Bilag 1D 

 

 

  

21 3 b ii the U-Q/Pmax-profile shall be specified by each relevant system operator in coordination with 

the relevant TSO in conformity with the following principles: 

– the U-Q/Pmax-profile shall not exceed the U-Q/Pmax-profile envelope, represented by the 

inner envelope in Figure 8; 

– the dimensions of the U-Q/Pmax-profile envelope (Q/Pmax range and voltage range) shall be 

within the values specified for each synchronous area in Table 9;  

– the position of the U-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer 

envelope set out in Figure 8; and 

– the specified U-Q/Pmax profile may take any shape, having regard to the potential costs of 

delivering the capability to provide reactive power production at high voltages and reactive 

power consumption at low voltages; 

  

Figure 8: U-Q/Pmax-profile of a power park module. The diagram represents boundaries of a U-

Q/Pmax-profile by the voltage at the connection point, expressed by the ratio of its actual value 

and its reference 1 pu value, against the ratio of the reactive power (Q) and the maximum 

capacity (Pmax). The position, size and shape of the inner envelope are indicative. 

Synchronous area Maximum range of Q/Pmax Maximum range of steady-state voltage level in PU 

Continental Europe 0.75 0.225 

Nordic 0.95 0.150 

Great Britain 0.66 0.225 

Ireland and Northern Ireland 0.66 0.218 

Baltic  0.80 0.220 

Table 9: Parameters for the inner envelope in Figure 8 

   

21 3 b iii the reactive power provision capability requirement applies at the connection point. For profile 

shapes other than rectangular, the voltage range represents the highest and lowest values. The 

full reactive power range is therefore not expected to be available across the range of steady-

state voltages; 

 - 

 

  

21 3 c   With regard to reactive power capability below maximum capacity: -   
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21 3 c i the relevant system operator in coordination with the relevant TSO shall specify the reactive 

power provision capability requirements and shall specify a P-Q/Pmax-profile that may take any 

shape within the boundaries of which the power park module shall be capable of providing 

reactive power below maximum capacity; 

Krav jf. Bilag 1D 

 

 
 

 

  

21 3 c ii the P-Q/Pmax-profile shall be specified by each relevant system operator in coordination with 

the relevant TSO, in conformity with the following principles:  

– the P-Q/Pmax-profile shall not exceed the P-Q/Pmax-profile envelope, represented by the inner 

envelope in Figure 9; 

– the Q/Pmax range of the P-Q/Pmax-profile envelope is specified for each synchronous area in 

Table 9; 

– the active power range of the P-Q/Pmax-profile envelope at zero reactive power shall be 1 pu; 

– the P-Q/Pmax-profile can be of any shape and shall include conditions for reactive power 

capability at zero active power; and 

– the position of the P-Q/Pmax-profile envelope shall be within the limits of the fixed outer 

envelope set out in Figure 9; 

   

21 3 c iii when operating at an active power output below maximum capacity (P<Pmax), the power park 

module shall be capable of providing reactive power at any operating point inside its P-Q/Pmax-

profile, if all units of that power park module which generate power are technically available that 

is to say they are not out of service due to maintenance or failure, otherwise there may be less 

reactive power capability, taking into consideration the technical availabilities; 

  

Figure 9: P-Q/Pmax-profile of a power park module. The diagram represents boundaries of a P-

Q/Pmax-profile at the connection point by the active power, expressed by the ratio of its actual 

value and the maximum capacity pu, against the ratio of the reactive power (Q) and the 

maximum capacity (Pmax). The position, size and shape of the inner envelope are indicative. 

-   
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21 3 c iv the power park module shall be capable of moving to any operating point within its P-Q/Pmax 

profile in appropriate timescales to target values requested by the relevant system operator; 

    

21 3 d   with regard to reactive power control modes: -   

21 3 d i the power park module shall be capable of providing reactive power automatically by either 

voltage control mode, reactive power control mode or power factor control mode; 

-   

21 3 d ii for the purposes of voltage control mode, the power park module shall be capable of 

contributing to voltage control at the connection point by provision of reactive power exchange 

with the network with a setpoint voltage covering 0.95 to 1.05 pu in steps no greater than 0.01 

pu, with a slope having a range of at least 2 to 7 % in steps no greater than 0.5 %. The reactive 

power output shall be zero when the grid voltage value at the connection point equals the 

voltage setpoint; 

-   

21 3 d iii the setpoint may be operated with or without a deadband selectable in a range from zero to +-5 

% of reference 1 pu network voltage in steps no greater than 0.5 %; 

-   

21 3 d iv following a step change in voltage, the power park module shall be capable of achieving 90 % of 

the change in reactive power output within a time t1 to be specified by the relevant system 

operator in the range of 1 to 5 seconds, and must settle at the value specified by the slope within 

a time t2 to be specified by the relevant system operator in the range of 5 to 60 seconds, with a 

steady-state reactive tolerance no greater than 5 % of the maximum reactive power.  The 

relevant system operator shall specify the time specifications; 

t1: 1-5 sec: t1 = 1 sek. 

t2: 5-60 sec:  t2 = 5 sek. 

 

 

  

21 3 d v for the purpose of reactive power control mode, the power park module shall be capable of 

setting the reactive power setpoint anywhere in the reactive power range, specified by point (a) 

of Article 20(2) and by points (a) and (b) of Article 21(3), with setting steps no greater than 5 

MVAr or 5 % (whichever is smaller) of full reactive power, controlling the reactive power at the 

connection point to an accuracy within plus or minus 5 MVAr or plus or minus 5 % (whichever is 

smaller) of the full reactive power; 

-   

21 3 d vi for the purpose of power factor control mode, the power park module shall be capable of 

controlling the power factor at the connection point within the required reactive power range, 

specified by the relevant system operator according to point (a) of Article 20(2) or specified by 

points (a) and (b) of Article 1821(3), with a target power factor in steps no greater than 0.01. The 

relevant system operator shall specify the target power factor value, its tolerance and the period 

of time to achieve the target power factor following a sudden change of active power output. The 

tolerance of the target power factor shall be expressed through the tolerance of its 

corresponding reactive power. This reactive power tolerance shall be expressed by either an 

absolute value or by a percentage of the maximum reactive power of the power park module; 

Target: Opløsning på 0.01 

Tolerance og tid til nyt setpunkt: 

 

For reguleringsfunktionen gælder, at nøjagtigheden for en fuldført 

regulering, over en periode på 1 minut, maksimalt må afvige 2 % af Qn. 

Regulering til et nyt setpunkt for effektfaktor skal påbegyndes inden for 2 

sekunder og skal være fuldført inden for 30 sekunder fra modtagelse af 

ordre om setpunktsændring. 

  

21 3 d vii the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO and with the power park 

module owner, shall specify which of the above three reactive power control mode options and 

associated setpoints is to apply, and what further equipment is needed to make the adjustment 

of the relevant setpoint operable remotely; 

Driftsmode betinget af ydelseslevering. 

 

Produktionstelegraf anvendes til drift- og driftspunktændringer. 

 

For et transmissionstilsluttet anlæg i kategori D fastsattes den maksimalt 
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tilladelige størrelse af maskintransformerens/nettransformerens 

kortslutningsreaktans i samarbejde med den systemansvarlige 

virksomhed på baggrund af anlægsejers anlægsdesignstudier og 

stabilitetsanalyser. Den tilladelige værdi skal fremgå af 

nettilslutningsaftalen for anlægget. 

Hvor der anvendes viklingskobler på maskintransformer/nettransformer, 

kan det aftales med den systemansvarlige virksomhed, at 

viklingskobleren må anvendes til opfyldelse af krav til reaktive 

reguleringsegenskaber. Hvis aftale indgås skal det fremgå af 

nettilslutningsaftalen for anlægget. 

Hvis der anvendes viklingskobler på 

maskintransformeren/nettransformer, er anlægsejer ansvarlig for den 

rette koordinering mellem anlæggets reaktive reguleringsfunktioner og 

viklingskoblerreguleringen. 

21 3 e    with regard to prioritising active or reactive power contribution, the relevant TSO shall specify 

whether active power contribution or reactive power contribution has priority during faults for 

which fault-ride-through capability is required. If priority is given to active power contribution, 

this provision has to be established no later than 150 ms from the fault inception; 

Reaktiv strøm prioriteres   

21 3 f   with regard to power oscillations damping control, if specified by the relevant TSO a power park 

module shall be capable of contributing to damping power oscillations. The voltage and reactive 

power control characteristics of power park modules must not adversely affect the damping of 

power oscillations. 

PPM POD behov og performance afklares med aktørinddragelse i 

2018/2019. 

 

  

Requirements for type D power park modules   

22       Type D power park modules shall fulfil the requirements listed in Articles 13, except for Article 

13(2)(b), (6) and (67), Article 14, except for Article 14(32), Article 15, except for Article 15(3), 

Article 16, Article 20 except for Article 20(2)(a) and Article 21. 

-   

General provisions   

23 1     The requirements set out in this Chapter apply to the connection to the network of AC-connected 

power park modules located offshore. An AC-connected power park module located offshore 

which does not have an offshore connection point shall be considered as an onshore power park 

module and thus shall comply with the requirements governing power park modules situated 

onshore. 

-   

23 2     The offshore connection point of an AC-connected offshore power park module shall be specified 

by the relevant system operator. 

-   

23 3     AC-connected offshore power park modules within the scope of this Regulation shall be 

categorised in accordance with the following offshore grid connection system configurations: 

-   
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23 3 a   configuration 1: AC connection to a single onshore grid interconnection point whereby one or 

more offshore power park modules that are interconnected offshore to form an offshore AC 

system are connected to the onshore system; 

-   

23 3 b   configuration 2: Meshed AC connections whereby a number of offshore power park modules are 

interconnected offshore to form an offshore AC system and the offshore AC system is connected 

to the onshore system at two or more onshore grid interconnection points. 

  

- 

  

Frequency stability requirements applicable to AC-connected offshore power park modules   

24       Frequency stability requirements applicable to AC-connected offshore power park modules 

The frequency stability requirements laid down respectively in Article 13(1) to (5), except for 

Article 13(2)(b), Article 15(2) and Article 21(2) shall apply to any AC-connected offshore power 

park module. 

-   

Voltage stability requirements applicable to AC-connected offshore power park modules   

25 1     Without prejudice to point (a) of Article 14(3) and point (a) of Article 16(3), an AC-connected 

offshore power park module shall be capable of staying connected to the network and operating 

within the ranges of the network voltage at the connection point, expressed by the voltage at the 

connection point related to reference 1 pu voltage , and for the time periods specified in Table 

10. 

CE 

(110 – 300 kV) 

1,118 – 1,15 pu/ 60 min 

(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 pu/ 60 min 

 

N 

(300 – 400 kV) 

1,05 – 1,1 pu/60 min 

  

25 2     Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the relevant TSO in Spain may require AC-

connected offshore power park modules to remain connected to the network in the voltage 

range between 1.05 pu and 1.0875 pu for an unlimited period. 

n/a   

25 3     Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the relevant TSOs in the Baltic synchronous area 

may require AC-connected offshore power park modules to remain connected atto the 400 kV 

network in the voltage range and for the time periods that apply to the Continental Europe 

synchronous area. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Synchronous area Voltage range Time period for operation  

Continental Europe 0.85 pu – 0.90 pu 60 minutes 

 0.9 pu – 1.118 pu* Unlimited 

 1.118 pu – 1.15 pu* To be specified by each TSO, but not less than 20 minutes and not more 

than 60 minutes  

 0.90 pu – 1.05 pu** Unlimited 

 1.05 pu – 1.10 pu** To be specified by each TSO, but not less than 20 minutes and not more 

than 60 minutes 

Nordic 0.90 pu – 1.05 pu Unlimited 

 1.05 pu – 1.10 pu* 60 minutes 

n/a   
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 1.05 pu – 1.10 pu** To be specified by each TSO, but not more than 60 minutes 

Great Britain 0.90 pu – 1.10 pu* Unlimited 

 0.90 pu – 1.05 pu** Unlimited  

 1.05 pu – 1.10 pu** 15 minutes 

Ireland and Northern Ireland 0.90 pu – 1.10 pu Unlimited 

Baltic 0.85 pu – 0.90 pu* 30 minutes 

 0.90 pu – 1.118 pu* Unlimited 

 1.118 pu – 1.15 pu* 20 minutes 

 0.88 pu – 0.90 pu** 20 minutes 

 0.90 pu – 1.097 pu** Unlimited 

 1.097 pu – 1.15 pu** 20 minutes 

 * The voltage base for pu values is below 300 kV. 

 ** The voltage base for pu values is from 300 kV to 400 kV. 

Table 10: The table shows the minimum period during which an AC-connected offshore power 

park module must be capable of operating over different voltage ranges deviating from the 

reference 1 pu value without disconnecting. 

25 4     The voltage stability requirements specified respectively in points (b) and (c) of Article 20(2) as 

well as in Article 21(3) shall apply to any AC-connected offshore power park module. 

-   

25 5     The reactive power capability at maximum capacity specified in point (b) of Article 21(3) shall 

apply to AC-connected offshore power park modules, except for Table 9. Instead, the 

requirements of Table 11 shall apply. 

Synchronous area Maximum range of Q/Pmax Maximum range of steady-state voltage level in PU 

Continental Europe 0.75 0.225 

Nordic 0.95 0.150 

Great Britain 0* 

0.33** 0.225 

Ireland and Northern Ireland 0.66 0.218 

Baltic  0.8 0.22 

*) at the offshore connection point for configuration 1 

**) at the offshore connection point for configuration 2 

Table 11: Parameters for Figure 8 

    

Robustness requirements applicable to AC-connected offshore power park modules   

26 1     The robustness requirements of power generating modules laid down in Article 15(4) and Article 

20(3) shall apply to AC-connected offshore power park modules. 

-   

26 2     The fault-ride-through capability requirements laid down in point (a) of Article 14(3) and point (a) 

of Article 16(3) shall apply to AC-connected offshore power park modules. 

-   

System restoration requirements applicable to AC-connected offshore power park modules   

27       System restoration requirements applicable to AC-connected offshore power park modules 

The system restoration requirements laid down respectively in paragraph 4 of Article 14(4) and 

paragraph 5 of Article 15(5) shall apply to AC-connected offshore power park modules. 

-   

General system management requirements applicable to AC-connected offshore power park modules   
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Note til artikel 19 (2)(a) 

Artikel 19 (2)(a) 

Parametre og indstillinger af komponenter til spændingsregulering aftales og defineres med udgangspunkt i en specifik analyse. 

 

Anlægskomponenter  

I dette afsnit specificeres generelle stabilitetskrav til generator og maskintransformer for et anlæg. (forklaring) 

 

Maskintransformer/nettransformer 

For et anlæg i kategori D fastsattes den maksimalt tilladelige størrelse af maskintransformerens/nettransformerens kortslutningsreaktans i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed på baggrund af anlægsejers 

anlægsdesignstudier og stabilitetsanalyser. Den tilladelige værdi skal fremgå af nettilslutningsaftalen for anlægget. 

 

Hvor der anvendes viklingskobler på maskintransformer/nettransformer, kan det aftales med den systemansvarlige virksomhed, at viklingskobleren må anvendes til opfyldelse af krav til reaktive reguleringsegenskaber. Hvis aftale indgås 

skal det fremgå af nettilslutningsaftalen for anlægget. 

 

Hvis der anvendes viklingskobler på maskintransformeren/nettransformer, er anlægsejer ansvarlig for den rette koordinering mellem anlæggets reaktive reguleringsfunktioner og viklingskoblerreguleringen.  

 

Generator 

For et anlæg i kategori D fastsættes krav til kortslutningsforhold og transient reaktans i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed på baggrund af anlægsejers anlægsdesignstudier og stabilitetsanalyser. De tilladelige værdier skal 

fremgå af nettilslutningsaftalen for anlægget. 

 

Magnetiseringssystem  

Et SGM skal være udstyret med et kontinuert fungerende automatisk magnetiseringssystem. Formålet er at sikre stabil drift af anlægget, samt give mulighed for at bidrage til regulering af spænding og/eller den reaktive effektbalance i 

det kollektive elforsyningsnet. 

 

Magnetiseringssystemet skal konstrueres i overensstemmelse med den europæiske standard DS/EN 60034-16-1:2011 "Rotating electrical machines – Part 16: Excitation systems for synchronous machines – Chapter 1: Definitions", [Ref. 

21] og DS/CLC/TR 60034-16-3:2004 "Rotating electrical machines – Part 16: Excitation systems for synchronous machines – Section 3: Dynamic performance".  

 

I tilfælde af netforstyrrelser der medfører spændingsreduktion, skal generatoren i mindst 10 sekunder kunne overmagnetiseres 1,6 gange magnetiseringsstrøm og -spænding ved nominel effekt og tgφ = 0,4 i POC og nominel 

driftsspænding. Hvis overmagnetiseringsegenskaben afhænger af spændingen i POC, skal den nævnte egenskab være tilgængelig ved reduceret netspænding i POC ned til 0,6 pu.  

 

Generatorens overmagnetiseringsbeskyttelse og anden beskyttelse skal konstrueres og indstilles, så generatorens evne til midlertidig overbelastning kan udnyttes uden at overskride generatorens termiske grænser. 

 

Magnetiseringssystemets begrænserfunktioner skal være selektive med anlæggets beskyttelsesfunktioner, og derved muliggøre kortvarig udnyttelse af overbelastningsegenskaber uden udkobling af anlægget. 

 

28       General system management requirements applicable to AC-connected offshore power park 

modules 

The general system management requirements laid down in paragraph 5 of Article 14, paragraph 

6 of(5), Article 15(6) and paragraph 4 of Article 16(4) shall apply to AC-connected offshore power 

park modules. 

-   
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Magnetiseringssystemets tidsrespons (målt på generatorklemmerne) under tomgang (generatoren er frakoblet nettet og drevet ved nominel omløbshastighed) ved en momentan 10 % ændring af referencespændingen skal vare ikke-

oscillerende, og have en stigetid ("rise-time"), som defineret i DS/EN 60034-16-3, på maksimalt 0,3 sekund for et statisk magnetiseringssystem. For et roterende magnetiseringssystem ("rotating exciter") tillades et tidsrespons på 

maksimalt 0,5 sekund ved en positiv 10 % ændring af referencespandingen og tilsvarende maksimalt 0,8 sekund ved en negativ 10 % ændring af referencespændingen. 

 

Magnetiseringssystemets oversving ("overshoot") målt på generatorklemmerne, som defineret i DS/EN 60034-16-3, ved en momentan 10 % ændring i referencespændingen, må maksimalt være 15 % af ændringen.  

 

Verifikationskrav magnetiseringssystem 

Verifikation af ovenstående funktionskrav til magnetiseringsudstyret skal vedlægges som dokumentation. Udførte simuleringer, relevante målinger fra idriftsættelsestest, funktionsbeskrivelser samt ”as build” indstillingsværdier skal 

vedlægges som del af den samlede anlægsdokumentation. 

 

Koordinering mellem begrænserfunktioner og beskyttelsesfunktioner dokumenteres ved et P/Q-diagram for hhv. statisk og dynamisk karakteristik, indeholdende funktionstider og aktiveringsniveauer. 

 

Simulering, analyse og idriftsættelsestest skal anvendes til at dokumentere, at magnetiseringssystemet har tilfredsstillende dynamiske egenskaber.  

 

De udførte simuleringer skal omfatte nedenstående testscenarier: 

1. RMS-simulering af spændingsdyk i henholdt til nedstående funktion, hvor maskinens før fejl driftspunkt er defineret ved UPOC = 1 pu, P = 1 pu, QPOC = 0,4 pu: 

a. Upoc(t) = 	�	 1	��	ℎ��		
 < 0	0,6	��	ℎ��		
 > 0	 

2. RMS-simulering af stepresponstest ved en momentan +/- 10 % ændring af referencespændingen, hvor maskinen drives i tomgang og ved nominel omløbshastighed. 

 

Den udførte idriftsættelse skal indeholde nedenstående tests: 

1. Stepresponstest ved en momentan +/- 10 % ændring af referencespændingen, hvor maskinen drives i tomgang og ved nominel omløbshastighed. 

2. Test af selektivitet mellem undermagnetiseringsbeskyttelse og undermagnetiseringsbegrænser. Dette udføres ved:  

a. Stepresponstest, hvor maskinen forsøges tvunget i et undermagnetiseret arbejdspunkt, som ligger uden for det tilladelige arbejdsområde for undermagnetiseringsbegrænser. 

b. Oprampning af aktiv effekt, fra Pmin til Pn, hvor maskinen, inden påbegyndelse af test, ligges i et fuldt undermagnetiseret arbejdspunkt.  

3. Test af selektivitet mellem overmagnetiseringsbeskyttelse og overmagnetiseringsbegrænseren. Dette udføres ved:  

a. Stepresponstest, hvor maskinen forsøges tvunget i et overmagnetiseret arbejdspunkt, som ligger uden for det tilladelige arbejdsområde for overmagnetiseringsbegrænseren. 

b. Oprampning af aktiv effekt, fra Pmin til Pn, hvor maskinen, inden påbegyndelse af test, ligges i et fuldt overmagnetiseret arbejdspunkt.  

4. Test af statorstrømsbegrænsers performance. Dette udføres ved: 

a. Stepresponstest, hvor maskinen forsøges tvunget i et arbejdspunkt, som ligger uden for den tilladelige strømværdi for statorstrømsbegrænser. Testen udføres ved reduceret indstillinger. 

5. Test af V/Hz-begrænsers performance. Dette udføres ved: 

a. Stepresponstest, hvor maskinen forsøges tvunget i et arbejdspunkt, som ligger uden for det tilladelige forhold mellem spænding og frekvens for V/Hz-begrænser. Testen udføres ved reduceret indstillinger og hvor 

maskinen drives i tomgang og ved nominel omløbshastighed. 

b. Ændring af omløbshastighed, hvor maskinen forsøges tvunget i et arbejdspunkt, som ligger uden for det tilladelige forhold mellem spænding og frekvens for V/Hz-begrænser. Testen udføres ved reduceret 

indstillinger og hvor maskinen drives i tomgang og ved nominel omløbshastighed før ændring af omløbshastighed. 

 

PSS-funktion  

PSS-funktionen skal anvende input fra både rotorhastighed/netfrekvens og aktiv effekt (dual input) til at udlede stabilitetssignalet, hvor en dæmpetilsats af typen IEEE PSS2B, jf. IEEE 421.5 er normgivende.  

 

Justering af PSS-funktionen skal være således, at der opnås en positiv dæmpning i frekvensområdet 0,2 til 0,7 Hz.  

 

Fasen af det tilførte dæmpningssignal som produceres af PSS-funktionen skal i frekvensområdet 0,2 til 2 Hz være i fase med hastighedsændringen for generatorens rotor. Afvigelser på op til -30 grader (underkompenseret) kan accepteres.  
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Dæmpning af anlæggets effektoscillationer (eksponentielt aftagende funktion) skal ved alle arbejdspunkter, og ved enhver forstyrrelse med PSS-funktionen aktiveret, være hurtigere end 1 sekund. 

 

Anlæggets naturlige dæmpning af ”local mode” effektoscillationer må ikke påvirkes negativt af PSS-funktionen. 

 

Justeringen af PSS-funktionen skal være således, at ændringer af anlæggets arbejdspunkt (aktiv effekt) under normal drift, eller ved en fejl i fx turbineregulator, kedelanlæg, fødevandsanlæg eller andre hjælpekraftanlæg, ikke må 

medføre, at spændingen på højspændingssiden af anlæggets maskintransformer ændres mere end 1 %.  

 

PSS-udgangssignalet skal begrænses, således at aktivering af PSS-funktionen ikke medfører en ændring af generatorspændingen større end +/- 5 % af generatorens nominelle spænding. Det er tilladt, at grænserne reduceres automatisk 

og dynamisk af spændingsregulatoren, fx ved aktivering af magnetiseringssystemets begrænserfunktioner. 

 

PSS-funktionen skal deaktiveres automatisk, når den producerede aktive effekt er mindre end 20 % af nominel effekt. 

Det skal vare muligt at ind- og udkoble PSS-funktionen. Ved udkobling af PSS– funktionen skal der afgives en alarm. 

 

Verifikationskrav PSS funktion 

Overholdelse af ovenstående funktionskrav til PSS-funktionen skal vedlægges som dokumentation. Udførte simuleringer, relevante målinger fra idriftsættelsestest, funktionsbeskrivelser samt ”as build” indstillingsværdier skal vedlægges 

som en del af den samlede anlægsdokumentation. 

 

Simulering, analyse og idriftsættelsestest skal anvendes til at dokumentere, at de anvendte indstillingsværdier giver PSS-funktionen og det samlede magnetiseringssystem tilfredsstillende dynamiske egenskaber.  

 

De udførte simuleringer skal omfatte nedenstående testscenarier, hvor disse, med undtagelse af Test 5, skal simuleres med PSS-funktionen aktiveret henholdsvis deaktiveret: 

1. Verifikation af frekvenskarakteristikken, herunder korrekt fasekompensering af det samlede magnetiseringsanlæg, i form af Bode plots for forstærkning og fase. 

2. Steprespons ved en momentan +/- 5 % ændring af referencespændingen. Simuleringer gennemføres for forskellige arbejdspunkter, fx 25 %, 50 %, 75 % og 100 % af anlæggets nominelle effekt. 

3. Generatornær kortslutning. 

4. Udkobling af en linje, hvor ændringen i det kollektive elforsyningsnet går fra stærkeste- til svageste netkonfiguration (kortslutningseffekt). Simuleringer gennemføres for forskellige arbejdspunkter, fx 25 %, 50 %, 75 % og 100 % 

af anlæggets nominelle effekt. 

5. Ændring af generatorens tilførte mekaniske effekt fra drivmaskinen i henholdende til nedstående funktioner (PSS-enhed skal være aktiv): 

a. Sinusfunktion,  p(t) = � ∙ ����� ∙ 
�, � = 0,1	��,� = 2 ∙ � ∙ �
�� 		�   

b. Rampefunktion, p(t) = 	!	 0	��	ℎ��		
 < 0	0,25 ∙ 
	��	ℎ��		0	#$ < 
 ≤ 41	��	ℎ��		
 > 4	  

c. Stepfunktion, p(t) = 	�	 1	��	ℎ��		
 < 0	0,6	��	ℎ��		
 > 0	 

 

Den udførte idriftsættelse skal indeholde nedenstående tests: 

1. Måling af fase og forstærkning (bode plot) for overføringsfunktionen Vt(s)/Vref(s) med PSS-funktionen deaktiveret og SGM drevet ”off-grid”, ved nominel omløbshastighed og -terminalspænding.  

2. Måling af fase og forstærkning (bode plot) for overføringsfunktionen Vt(s)/Vref(s) med PSS-funktionen deaktiveret og SGM drevet ”on-grid”, ved et driftspunkt så tæt på P = 0 og Q = 0, som muligt.  

3. Måling af overføringsfunktion for PSS-funktionen. 

4. Stepresponstest ved en momentan +/- 5 % ændring af referencespændingen. Testen gennemføres for forskellige arbejdspunkter, fx 25 %, 50 %, 75 % og 100 % af anlæggets nominelle effekt med PSS-funktionen aktiveret 

henholdsvis deaktiveret. 

5. Forøgelse af PSS-forstærkning med en faktor 3 af den foreslåede værdi.  

 

Reguleringsfunktioner for reaktiv effekt regulering:  

Følgende krav til reguleringsfunktioner for reaktiv effekt og spænding. 
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Reguleringsfunktionerne Q-regulering, effektfaktor og spændingsregulering udelukker gensidigt hinanden, så det kun er en af de tre funktioner, der kan aktiveres ad gangen. 

 

Q-regulering 

For reguleringsfunktionen for Q-regulering gælder, at nøjagtigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 3 % af Qn målt over en periode på 1 minutter. Anlægget 

skal kunne modtage et setpunkt med minimum opløsning af Q på 100 kVAr. 

 

Effektfaktor regulering 

For reguleringsfunktionen effektfaktor-regulering gælder, at nøjagtigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 3 % af Qn målt over en periode på 1 minutter. 

 

Den aktuelle Q værdi skal omregnes ud fra anlæggets aktuelle effektfaktor setpunkt. 

 

Anlægget skal kunne modtage et setpunkt men minimum opløsning af effektfaktoren på 0,01. 

 

Automatisk spændingsregulering (AVR) 

Nøjagtigheden for den fuldførte ændring eller en kontinuerlig regulering, inkl. nøjagtighed på setpunktet, maksimalt må afvige 0,5 % setpunktet af spændingsreguleringen. 

 

Anlægget skal kunne modtage et setpunkt for spændingen med et minimum opløsning på 0,1 kV. 

 

Statikken for automatisk spændingsregulering skal kunne indstilles til en værdi i området mellem 2 og 8 %, begge inklusiv. 
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1. Baggrund 

Den igangværende omstilling af elsystemet, hvor konventionelle produktionsanlæg gradvist udfases og 

erstattes af mere komplekse produktionsanlæg, medfører, at den systemansvarlige virksomhed har 

behov for større indsigt i disse nye anlægs strukturelle opbygning og deres systemmæssige påvirkning af 

det kollektive elforsyningsnet. 

 

Til analyseformål vedrørende planlægning og drift af det kollektive elforsyningsnet har den systeman-

svarlige virksomhed behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i forbindelse med nettil-

slutning af nye produktionsanlæg. Til dette formål kræves opdaterede og retvisende simuleringsmodel-

ler for nettilsluttede forbrugs- og produktionsanlæg. 

 

Simuleringsmodellerne benyttes til analyse af transmissions- og distributionsnettets stationære og dy-

namiske forhold, herunder spændings-, frekvens- og rotorvinkelstabilitet, kortslutningsforhold, transi-

ente fænomener samt harmoniske forhold. 

 

2. Generelle krav til simuleringsmodel 

Anlægsejeren skal stille simuleringsmodeller til rådighed for den systemansvarlige virksomhed [1], hvor 

disse simuleringsmodeller på korrekt vis skal afspejle produktionsanlæggets egenskaber både i statio-

nær og quasi-stationær tilstand. Til brug ved tidsdomæneanalyser skal anlægsejeren desuden stille en 

dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) og en transient simuleringsmodel (EMT-model) til rådighed 

for den systemansvarlige virksomhed. Til analyse af harmoniske forhold i det kollektive elforsyningsnet, 

herunder produktionsanlæggets bidrag til harmonisk emission i nettilslutningspunktet, skal anlægseje-

ren ligeledes stille en harmonisk simuleringsmodel til rådighed herfor. 

 

Kravet til simuleringsmodeller og leveringsomfang for de enkelte typer af produktionsanlæg [1] fremgår 

af Tabel 1. Anlægsejeren er ansvarlig for, at en sådan modelfremsendelse finder sted til rette tid i hen-

hold til den gældende procedure for nettilslutning af produktionsanlæg og forordningens øvrige be-

stemmelser. 

 

Produktionsanlægstype Synkrone produktionsanlæg Asynkrone produktionsanlæg 

Type A Intet krav om simuleringsmodel Intet krav om simuleringsmodel 

Type B Intet krav om simuleringsmodel Intet krav om simuleringsmodel 

Type C 
Stationær simuleringsmodel 

RMS-simuleringsmodel 

Stationær simuleringsmodel 

RMS-simuleringsmodel 

Type D 

Stationær simuleringsmodel 

RMS-simuleringsmodel 

Stationær simuleringsmodel 

RMS-simuleringsmodel 

EMT-simuleringsmodel 

Harmonisk simuleringsmodel 

Tabel 1 Krav til simuleringsmodeller for de enkelte typer af produktionsanlæg 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de definerede 

overensstemmelsesprøvninger [1] samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal fremsende 

den nødvendige dokumentation herfor. 
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Såfremt produktionsanlægget indeholder eksterne komponenter, fx af hensyn til overholdelse af nettil-

slutningskravene eller til levering af kommercielle systemydelser, skal simuleringsmodellen indeholde 

den nødvendige repræsentation af disse komponenter gældende for alle påkrævede modellertyper. 

 

Anlægsejeren skal, fra produktionsanlæggets designfase til tidpunktet for meddelelse af endelig nettil-

slutningstilladelse, løbende holde den systemansvarlige virksomhed orienteret, hvis de foreløbige an-

lægs- og modeldata ikke længere kan antages at repræsentere det endeligt idriftsatte produktionsan-

læg. 

 

For et eksisterende produktionsanlæg, hvor der foretages væsentlige ændringer [1] af produktionsan-

læggets egenskaber, skal anlægsejeren stille en opdateret1 og dokumenteret simuleringsmodel til rå-

dighed for det ombyggede anlæg. 

 

Modelleverancen betragtes først som afsluttet, når den systemansvarlige virksomhed har godkendt de 

af anlægsejeren fremsendte simuleringsmodeller og den påkrævede dokumentation. 

 

2.1 Særlige forhold vedrørende modelleverance for asynkrone produktionsanlæg (Type C) 

For asynkrone produktionsanlæg (Type C) bestående af samme type enkeltanlæg (fx en specifik vind-

mølletype eller solcelleinverter) og hvor der ikke anvendes site-specifikke funktioner for produktionsan-

læggets kontrol-, beskyttelses- og reguleringsfunktioner, herunder parkregulator, kan den påkrævede 

modelleverance ske i form af en valideret simuleringsmodel for det anvendte enkeltanlæg og parkregu-

lator, hvor en sådan anvendes. Øvrige modeltekniske krav for denne type produktionsanlæg fremgår af 

Afsnit 3.2. 

 

Den medfølgende dokumentation skal indeholde beskrivelser af, hvorledes den pågældende simule-

ringsmodel for et enkeltanlæg kan anvendes ved eventuel efterfølgende aggregering til repræsentation 

af produktionsanlæggets egenskaber i nettilslutningspunktet, samt eventuelle begrænsninger for an-

vendelsen af dette. 

 

Simuleringsmodellen skal verificeres, som specificeret i Afsnit 4. 

 

For asynkrone produktionsanlæg (Type C), hvor der anvendes eksterne komponenter, fx STATCOMs 

eller energilagringsenheder m.m., eller hvor der anvendes site-specifikke funktioner for produktionsan-

læggets kontrol-, beskyttelses- og reguleringsfunktioner, herunder parkregulator, skal modelleverancen 

omfatte det samlede produktionsanlæg, jf. Afsnit 2, og opfylde øvrige modeltekniske krav, jf. Afsnit 3. 

 

2.2 Overordnet dokumentationskrav 

For at sikre korrekt modelanvendelse, skal de påkrævede simuleringsmodeller dokumenteres i form af 

en brugervejledning med beskrivelser af modellernes strukturelle opbygning samt beskrivelser af simu-

leringsmodellernes parametrering og gyldige randbetingelser i form af arbejdspunkter og eventuelle 

restriktioner i relation til netforhold (kortslutningsforhold og R/X-forhold) i nettilslutningspunktet og i 

fejlstedet i forbindelse med simulering af eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet. Ligeledes 

skal brugervejledningen indeholde oplysninger om særlige modeltekniske forhold, fx det maksimalt 
 

1
 Den nødvendige modelopdatering omfatter kun de udskiftede anlægskomponenter eller systemer til kontrol, regulering eller anlægsbeskyttelse, 

idet det antages, at den systemansvarlige virksomhed i udgangspunktet har en gyldig simuleringsmodel for det pågældende produktionsanlæg. 

Hvor dette ikke er tilfældet, vil en væsentlig ændring af produktionsanlægget medføre krav om en komplet og fuldt dokumenteret simulerings-

model i henhold til denne modelkravspecifikation. 
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anvendelige tidsskridt for den anvendte ligningsløser i forbindelse med gennemførelse af dynamiske og 

transiente simuleringer m.m. 

 

Brugervejledningen skal desuden omfatte beskrivelser af de i simuleringsmodellen implementerede 

kontrol-, beskyttelses- og reguleringsfunktioner til brug ved evaluering af produktionsanlæggets egen-

skaber i nettilslutningspunktet, hvor et særligt fokus skal rettes mod følgende forhold: 

 

•  Enstregsdiagram med angivelse af simuleringsmodellens elektriske hovedkomponenter frem til 

nettilslutningspunktet. 

•  Beskrivelse af simuleringsmodellens elektriske indgangs- og udgangssignaler (elektriske termi-

naler), herunder relevante forhold i relationer til anvendte målepunkter, deres måleenheder 

og anvendte baseværdier for disse. 

•  En samlet parameterliste, hvor alle parameterværdier skal kunne genfindes i de medfølgende 

datablade for hovedkomponenter, blokdiagrammer og overføringsfunktioner m.m. 

•  Beskrivelse af opbygning og aktiveringsniveauer for anvendte beskyttelsesfunktioner. 

•  Beskrivelse af opsætning og initialisering af simuleringsmodellen samt eventuelle begrænsnin-

ger for anvendelsen af denne. 

•  Beskrivelse af hvorledes simuleringsmodellen kan integreres i en større net- og systemmodel, 

som anvendt af den systemansvarlige virksomhed. 

•  Entydig versionsstyring af simuleringsmodellen og den tilhørende dokumentation. 

 

Modelspecifikke dokumentationskrav er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 

3. Modeltekniske krav 

3.1 Synkrone produktionsanlæg 

3.1.1 Krav til stationær simuleringsmodel (stationære forhold og kortslutningsforhold) 

Simuleringsmodellen for det samlede produktionsanlæg skal repræsentere anlæggets stationære og 

quasi-stationære egenskaber i nettilslutningspunktet, gældende for det definerede normaldriftsområde 

[1] og under alle relevante stationære netforhold, hvor produktionsanlægget skal kunne drives. 

 

Quasi-stationære egenskaber omfatter i denne sammenhæng produktionsanlæggets egenskaber i for-

bindelse med en kortslutning i nettilslutningspunktet eller et vilkårligt sted i det kollektive elforsynings-

net. En kortslutning kan her antage form som: 

 

•  En fase-jord kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  En to-faset kortslutning uden eller med jordberøring med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  En trefaset kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

 

Den stationære simuleringsmodel skal: 

 

•  Understøttes af modelbeskrivelser, der som minimum indeholder funktionsbeskrivelser af de 

overordnede moduler i modellen. 

•  Indeholde beskrivelser af de enkelte modelkomponenter og tilhørende parametre. 

•  Indeholde beskrivelser af opsætning af simuleringsmodellen samt eventuelle begrænsninger 

for anvendelsen af denne. 
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•  Indeholde karakteristikker for produktionsanlæggets stationære driftsområder for aktiv og re-

aktiv effekt, således simuleringsmodellen ikke fejlagtigt drives i et ugyldigt arbejdspunkt. 

•  Muliggøre anvendelse af samtlige påkrævede reguleringsfunktioner for reaktiv effekt: 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering) med angivelse af referencepunktet. 

o Q-regulering (Mvar-regulering) med angivelse af referencepunktet. 

o Spændingsregulering inklusive parametre for anvendt droop/kompoundering med 

angivelse af referencepunktet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier i de enkelte faser under symmetriske hændel-

ser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier i de enkelte faser under asymmetriske hæn-

delser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Som minimum kunne benyttes i frekvensområdet fra 47,5 Hz til 51,5 Hz og i spændingsområ-

det fra 0,0 pu til 1,4 pu. 

 

Såfremt produktionsanlægget indeholder flere parallelle generatoranlæg, skal simuleringsmodellen 

kunne repræsentere produktionsanlæggets egenskaber i nettilslutningspunktet, jf. ovenstående. Simu-

leringsmodellens parametrering skal indeholde komplette datasæt for hvert enkeltanlæg. 

 

Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i seneste udgave af simuleringsværktøjet DIgSILENT 

PowerFactory ved anvendelse af de indbyggede netkomponentmodeller og standardprogrammerings-

funktioner, hvilket skal afspejles i den anvendte modelstruktur m.m. Den anvendte modelimplemente-

ring må ikke forudsætte anvendelse af særlige indstillinger for eller afvigelser fra standardindstillingerne 

for simuleringsværktøjets numeriske ligningsløser eller på anden måde forhindre integration mellem 

den af anlægsejeren leverede simuleringsmodel og en større net- og systemmodel som anvendt af den 

systemansvarlige virksomhed. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et omfang og et 

detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet, fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, 

som krævet i Afsnit 2. 

 

Såfremt den stationære simuleringsmodel er identisk med den i Afsnit 3.1.2 beskrevne dynamiske simu-

leringsmodel, bortfalder kravet om en separat stationær simuleringsmodel. 

 

Simuleringsmodellen skal verificeres, som specificeret i Afsnit 4. 

 

3.1.1.1 Nøjagtighedskrav 

Simuleringsmodellen må generelt ikke vise egenskaber, der ikke kan påvises for det fysiske produktions-

anlæg. 

 

3.1.2 Krav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) 

Den dynamiske simuleringsmodel for det samlede produktionsanlæg (inklusive egetforbrugsanlæg) skal 

repræsentere anlæggets stationære og dynamiske egenskaber i nettilslutningspunktet, gældende for 

det definerede normaldriftsområde [1] og under alle relevante netforhold, hvor produktionsanlægget 

skal kunne drives. Den dynamiske simuleringsmodel skal kunne repræsentere produktionsanlæggets 

stationære og dynamiske egenskaber i forbindelse med setpunktsændringer for anlæggets produktion 

af reaktiv effekt, herunder ændring af reguleringsform for dette, samt nedenstående eksterne hændel-

ser, eller kombinationer af disse eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet: 



Requirements for Generators (RfG) - krav til simuleringsmodel  7/26

 

Dok. 18/00436-1 - Offentlig/Public 

•  Generatornære fejl set fra nettilslutningspunktet i henhold til den påkrævede FRT-karakteristik 

[1], hvor en kortslutning her kan antage form som: 

o En fase-jord kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

o En to-faset kortslutning uden eller med jordberøring med en vilkårlig impedans i fejl-

stedet. 

o En trefaset kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  Udkobling af, og mulig efterfølgende automatisk genindkobling af, en vilkårlig fejlramt net-

komponent i det kollektive elforsyningsnet, jf. ovenstående fejlforløb, og det afledte vektor-

spring i nettilslutningspunktet. 

•  Manuel ind- eller udkobling (uden forudgående fejl) af en vilkårlig netkomponent i det kollekti-

ve elforsyningsnet og det afledte vektorspring i nettilslutningspunktet. 

•  Spændingsforstyrrelser og tenderende spændingskollaps med en varighed indenfor den på-

krævede minimumssimuleringstid, jf. nedenstående, og som minimum indenfor indsvingnings-

forløbet for produktionsanlæggets overgang til en ny stationær tilstand. 

•  Frekvensforstyrrelser med en varighed indenfor den påkrævede minimumssimuleringstid, jf. 

nedenstående, og som minimum indenfor indsvingningsforløbet for produktionsanlæggets 

overgang til en ny stationær tilstand. 

•  Aktivering af et pålagt systemværn (via et eksternt signal) til hurtig regulering af produktions-

anlæggets aktive effektproduktion i henhold til en foruddefineret slutværdi og gradient. 

 

Den dynamiske simuleringsmodel skal: 

 

•  Understøttes af modelbeskrivelser, der som minimum indeholder Laplace-domæne-

overføringsfunktioner, sekvensdiagrammer for anvendte state-machines samt funktionsbeskri-

velser af anvendte aritmetiske, logiske og sekvensstyrede moduler i simuleringsmodellen. 

•  Indeholde beskrivelser af og tilhørende parametre for de enkelte modelkomponenter, herun-

der mætning, ulinearitet, dødbånd, tidsforsinkelser samt begrænserfunktioner (non-wind-

up/anti wind-up) samt look-up tabeldata og anvendte principper for interpolation m.m. 

•  Indeholde beskrivelser og entydige angivelser af simuleringsmodellens indgangs- og udgangs-

signaler, hvor dette som minimum skal omfatte følgende: 

o Aktiv effekt. 

o Reaktiv effekt. 

o Setpunkter for: 

� Aktiv effektregulering. 

� Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

� Q-regulering (Mvar-regulering). 

� Spændingsregulering inklusive parametre for anvendt droop/kompoundering 

� Frekvensregulering (statik og dødbånd). 

� Systemværnsindgreb (slutværdi og gradient for regulering af aktiv effekt). 

o Signal for aktivering af systemværn. 

•  Indeholde beskrivelser af opsætning og initialisering af simuleringsmodellen samt eventuelle 

begrænsninger for anvendelsen af denne. 

•  Indeholde samtlige påkrævede reguleringsfunktioner [1]. 

•  Indeholde relevante beskyttelsesfunktioner, som kan aktiveres ved eksterne hændelser og fejl i 

det kollektive elforsyningsnet implementeret i form af blokdiagrammer med angivelse af over-

føringsfunktioner og sekvensdiagrammer for de enkelte elementer. 
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•  Indeholde magnetiseringssystemet, spændingsregulator, dæmpetilsats (PSS) og eventuel mag-

netiseringsmaskine implementeret i form af standardiserede modeller [2]. 

•  Indeholde magnetiseringssystemets begrænserfunktioner (statorstrømsbegrænser, volt/hertz-

begrænser samt over- og undermagnetiseringsbegrænser) implementeret i form af blokdia-

grammer med angivelse af overføringsfunktioner og sekvensdiagrammer for de enkelte ele-

menter. 

•  Indeholde effekt- og hastighedsregulator, drivmaskine eller turbineanlæg implementeret i 

form af standardiserede modeller [3]. Såfremt det kan dokumenteres, at den påkrævede mo-

delnøjagtighed ikke kan opnås med en standardiseret model, kan der efter aftale med den sy-

stemansvarlige virksomhed anvendes anlægsspecifikke modeller for disse anlægskomponen-

ter. 

•  Indeholde en samlet mekanisk svingningsmassemodel for relevante anlægskomponenter (ge-

neratoranlæg, drivmaskine, turbineanlæg, gear, koblinger og magnetiseringsmaskine) inklusive 

dokumentation af inertikonstanter, egenfrekvenser samt fjeder- og dæmpningskonstanter for 

hvert af drivtogets masseelementer. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under symmetriske 

hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under asymmetriske 

hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Som minimum kunne benyttes i frekvensområdet fra 47,5 Hz til 51,5 Hz og i spændingsområ-

det fra 0,0 pu til 1,4 pu. 

•  Kunne eftervise krav til magnetiseringssystemets dynamiske svar, herunder krav til dæmpetil-

sats (PSS) med hensyn til dæmpning og fasekompensering [1]. 

•  Kunne initialiseres i et stabilt arbejdspunkt på baggrund af én enkelt loadflow-simulering uden 

efterfølgende iterationer. Ved initialisering skal den afledte værdi (dx/dt) for enhver af simule-

ringsmodellens tilstandsvariable være mindre end 0,0001. 

•  Kunne beskrive produktionsanlæggets dynamiske egenskaber i mindst 60 sekunder efter en-

hver af ovenstående setpunktsændringer og eksterne hændelser i det kollektive elforsynings-

net. 

•  Være numerisk stabil ved gennemførelse af en simulering på minimum 60 sekunder uden på-

trykning af et hændelsesforløb eller ændring af randbetingelser, hvor de simulerede værdier 

for aktiv effekt, reaktiv effekt, spænding og frekvens skal forblive konstante under hele simule-

ringsforløbet. 

•  Være numerisk stabil ved et momentant vektorspring på op til 20 grader
 
i nettilslutningspunk-

tet. 

•  Kunne udnytte numeriske ligningsløsere med variabelt tidsskridt i intervallet 1 til 10 ms. 

•  Ikke indeholde krypterede eller kompilerede dele (accepteres ikke), da den systemansvarlige 

virksomhed skal kunne kvalitetssikre resultaterne fra simuleringsmodellen og vedligeholde 

denne uden begrænsninger ved softwareopdatering m.m. 

 

Det accepteres, at simuleringsmodellen i løbet af et gennemført simuleringsforløb giver enkelte fejl-

meddelelser om manglende konvergens i forbindelse med påtrykte eksterne hændelser. Dette vil dog i 

udgangspunktet blive opfattet som modelimplementeringsmæssig imperfektion, hvor årsagen og for-

slag til afhjælpning af denne skal fremgå af den tilhørende modeldokumentation. Såfremt det kan do-

kumenteres, at simuleringsmodellens konvergensmæssige forhold har negativ indvirkning på anvendel-

sen af den systemansvarlige virksomheds samlede net- og systemmodel, vil den pågældende simule-

ringsmodel blive afvist. 
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Såfremt produktionsanlægget indeholder flere parallelle generatoranlæg, skal simuleringsmodellen 

kunne repræsentere produktionsanlæggets egenskaber i nettilslutningspunktet, jf. ovenstående. Simu-

leringsmodellens parametrering skal indeholde komplette datasæt for hvert enkeltanlæg. 

 

Såfremt dele af simuleringsmodellens parametersæt ikke kan genfindes direkte ud fra det tilsvarende 

og påkrævede parameterudtræk fra produktionsanlæggets kontrol-, beskyttelses- og reguleringsudstyr, 

skal modeldokumentationen indeholde beskrivelser af de til simuleringsmodellen gennemførte parame-

teromregninger samt forudsætningerne herfor. 

 

Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i seneste udgave af simuleringsværktøjet DIgSILENT 

PowerFactory ved anvendelse af de indbyggede netkomponentmodeller og standardprogrammerings-

funktioner, hvilket skal afspejles i den anvendte modelstruktur m.m. Den anvendte modelimplemente-

ring må ikke forudsætte anvendelse af særlige indstillinger for eller afvigelser fra standardindstillingerne 

for simuleringsværktøjets numeriske ligningsløser eller på anden måde forhindre integration mellem 

den af anlægsejeren leverede simuleringsmodel og en større net- og systemmodel, som anvendt af den 

systemansvarlige virksomhed. 

 

For at sikre en entydig modelimplementering skal simuleringsmodellens baseværdier for generatorfelt-

strøm og generatorfeltspænding angives i henhold til non-reciprocal per unit-systemet [4], hvilket skal 

anvendes som baseværdi for den anvendte model for produktionsanlæggets spændingsregulator. An-

vendelse af skaleringsfaktorer skal angives eksplicit for signaler mellem magnetiseringssystemets øvrige 

funktioner, hvis der anvendes forskellige baseværdier for de pågældende delmodeller. 

 

Såfremt produktionsanlægget indeholder hovedkomponenter, fx effekt- og hastighedsregulator, driv-

maskine eller turbineanlæg, hvor modeldannelsen af disse kræver parametertilpasninger som funktion 

af produktionsanlæggets aktuelle arbejdspunkt af hensyn til den påkrævede modelnøjagtighed, skal 

modeldokumentationen, jf. ovenstående, indeholde nødvendige modelparametersæt for hvert af ne-

denstående arbejdspunkter: 

 

•  25 % af nominel aktiv effektproduktion. 

•  50 % af nominel aktiv effektproduktion. 

•  75 % af nominel aktiv effektproduktion. 

•  100 % af nominel aktiv effektproduktion. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et omfang og et 

detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet, fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, 

som krævet i Afsnit 2. 

 

Simuleringsmodellen skal verificeres, som specificeret i Afsnit 4. 

 

3.1.2.1 Nøjagtighedskrav 

Simuleringsmodellen skal repræsentere produktionsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber i 

nettilslutningspunktet. Simuleringsmodellen skal således reagere tilstrækkeligt nøjagtigt i forhold til det 

fysiske anlægs stationære svar for et gyldigt stationært arbejdspunkt og tilsvarende for det dynamiske 

svar i forbindelse med en setpunktsændring eller en ekstern hændelse i det kollektive elforsyningsnet. 
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Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de definerede 

overensstemmelsesprøvninger [1] samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal fremsende 

den nødvendige dokumentation herfor. 

 

Som minimum skal følgende af simuleringsmodellens reguleringsfunktioner inkluderes i modelverifika-

tionen: 

 

•  Reaktiv effektregulering: 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

o Q-regulering (Mvar-regulering). 

•  Spændingsregulering (spændingsreferencepunkt i nettilslutningspunktet). 

•  Frekvensregulering (påkrævede reguleringsfunktioner). 

•  Systemværnsindgreb (slutværdi og gradient for nedregulering af aktiv effekt) – hvis pålagt. 

 

Simuleringsmodellens nøjagtighed i forhold til de påkrævede reguleringsfunktioner skal verificeres på 

baggrund af beregning af afvigelsen mellem modellens simulerede svar i forhold til den tilsvarende 

målte værdi. 

 

Bilag 1 viser, hvilke af produktionsanlæggets elektriske signaler der er omfattet af nedenstående nøjag-

tighedskrav. 

 

For at sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens nøjagtighed, skal følgende kvantitative krav 

være opfyldte for hver af de gennemførte standardtest. Det skal bemærkes, at samtlige kriterier gæl-

der, og at intet kriterium kan tilsidesætte et andet. 

 

For magnetiseringssystemet og dæmpetilsats (PSS) skal nøjagtigheden for frekvensresponset (Vt/Vref) 

indenfor frekvensområdet 0,1 Hz til 5 Hz være indenfor følgende tolerance: 

 

(a) Afvigelsen mellem den simulerede amplitude og den tilsvarende målte amplitude skal væ-

re mindre end 10 % for en vilkårlig frekvens indenfor det definerede frekvensområde. 

(b) Afvigelsen mellem den simulerede fasevinkel og den tilsvarende målte fasevinkel skal væ-

re mindre end 5 grader for en vilkårlig frekvens indenfor det definerede frekvensområde. 

 

Gældende for produktionsanlæggets dynamiske egenskaber (tidsdomæne-fænomener) foranlediget af 

fx setpunktsændringer for anlæggets produktion af reaktiv effekt, herunder ændring af reguleringsform 

for dette, samt eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet, skal simuleringsmodellens tilsvaren-

de svar opfylde nedenstående nøjagtighedskrav: 

 

1. Afvigelser mellem simulerede gradienter (dx/dt) sammenlignet med tilsvarende målte gradien-

ter skal være indenfor følgende tolerance: 

 

(a) 10 % afvigelse i amplitude. 

(b) Tidsforskydning (positiv eller negativ) for gradientens starttidspunkt eller sluttidspunkt skal 

være mindre end 20 millisekunder. 
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2. Produktionsanlæggets simulererede svar må ikke indeholde momentane ændringer af ampli-

tuden i form af positive eller negative ”spikes” på mere end 10 % af den tilsvarende målte 

værdi. Såfremt der opstår momentane amplitudeændringer over det tilladte niveau, og hvor 

dette alene kan tilskrives numeriske forhold grundet det anvendte simuleringsværktøj, skal 

dette forhold dokumenteres i den påkrævede modelverifikationsrapport. 

 

3. Simulerede quasi-stationære oscillationer indenfor frekvensområdet 0,1 Hz til 5 Hz i produkti-

onsanlæggets aktive og reaktive effektproduktion samt spænding skal være dæmpede, og fre-

kvensafvigelsen skal være mindre end 10 % af den tilsvarende målte værdi. 

 

4. Under hensyntagen til eventuel forskel i simuleret og målt spænding i nettilslutningspunktet 

skal afvigelsen mellem produktionsanlæggets simulerede aktive og reaktive effektproduktion 

til enhver tid under simuleringen være mindre end 10 % af den tilsvarende målte værdi. 

 

5. Under hensyntagen til eventuel forskel i simuleret og målt spænding i nettilslutningspunktet 

skal afvigelsen mellem produktionsanlæggets simulerede stationære aktive og reaktive effekt-

produktion, i forhold til den tilsvarende målte værdi, være mindre end 2 % af produktionsan-

læggets nominelle effekt. 

 

Nøjagtighedskravet til den påkrævede simuleringsmodel betragtes som værende opfyldt, såfremt samt-

lige af de definerede tolerancer i forhold til tilladelig afvigelse er opfyldte. 

 

Simuleringsmodellen må generelt ikke vise egenskaber, der ikke kan påvises for det fysiske produktions-

anlæg. 

 

3.1.3 Krav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Ikke påkrævet. 

 

3.1.4 Krav til harmonisk simuleringsmodel 

Ikke påkrævet. 
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3.2 Asynkrone produktionsanlæg 

3.2.1 Krav til stationær simuleringsmodel (stationære forhold og kortslutningsforhold) 

Simuleringsmodellen for det samlede produktionsanlæg skal repræsentere anlæggets stationære og 

quasi-stationære egenskaber i nettilslutningspunktet, gældende for det definerede normaldriftsområde 

[1] og under alle relevante stationære netforhold, hvor produktionsanlægget skal kunne drives. 

 

Quasi-stationære egenskaber omfatter i denne sammenhæng produktionsanlæggets egenskaber i for-

bindelse med en kortslutning i nettilslutningspunktet eller et vilkårligt sted i det kollektive elforsynings-

net. En kortslutning kan her antage form som: 

 

•  En fase-jord kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  En to-faset kortslutning uden eller med jordberøring med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  En trefaset kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

 

Den stationære simuleringsmodel skal: 

 

•  Understøttes af modelbeskrivelser, der som minimum indeholder funktionsbeskrivelser af de 

overordnede moduler i modellen. 

•  Indeholde beskrivelser af de enkelte modelkomponenter og tilhørende parametre. 

•  Indeholde beskrivelser af opsætning af simuleringsmodellen samt eventuelle begrænsninger 

for anvendelsen af denne. 

•  Indeholde karakteristikker for produktionsanlæggets stationære driftsområder for aktiv og re-

aktiv effekt, således at simuleringsmodellen ikke fejlagtigt drives i et ugyldigt arbejdspunkt. 

•  Muliggøre anvendelse af samtlige påkrævede reguleringsfunktioner for reaktiv effekt: 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering) med angivelse af referencepunktet. 

o Q-regulering (Mvar-regulering) med angivelse af referencepunktet. 

o Spændingsregulering inklusive parametre for anvendt droop/kompoundering med 

angivelse af referencepunktet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier i de enkelte faser under symmetriske hændel-

ser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier i de enkelte faser under asymmetriske hæn-

delser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Som minimum kunne benyttes i frekvensområdet fra 47,5 Hz til 51,5 Hz og i spændingsområ-

det fra 0,0 pu til 1,4 pu. 

 

Såfremt simuleringsmodellen anvendes til aggregering af enkeltanlæg til en samlet repræsentation af 

produktionsanlægget i nettilslutningspunktet, skal modellen kunne repræsentere produktionsanlæggets 

egenskaber i nettilslutningspunktet, jf. ovenstående. Den medfølgende dokumentation skal indeholde 

beskrivelser af de anvendte principper for aggregering samt eventuelle begrænsninger for anvendelsen 

af dette. Simuleringsmodellens parametrering skal indeholde komplette datasæt for enkeltanlæg og det 

aggregerede anlæg. 

 

Simuleringsmodellen for parkregulatoren og simuleringsmodellen for det enkelte produktionsanlæg skal 

have et indhold og et detaljeringsniveau, så de uden videre kan integreres i en større net- og system-

model, som anvendt af den systemansvarlige virksomhed, og efterfølgende fremstå som en komplet, 

fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, som krævet i Afsnit 2. 
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Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i seneste udgave af simuleringsværktøjet DIgSILENT 

PowerFactory ved anvendelse af de indbyggede netkomponentmodeller og standardprogrammerings-

funktioner, hvilket skal afspejles i den anvendte modelstruktur m.m. Den anvendte modelimplemente-

ring må ikke forudsætte anvendelse af særlige indstillinger for, eller afvigelser fra, standardindstillinger-

ne for simuleringsværktøjets numeriske ligningsløser eller på anden måde forhindre integration mellem 

den af anlægsejeren leverede simuleringsmodel og en større net- og systemmodel, som anvendt af den 

systemansvarlige virksomhed. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et omfang og et 

detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet, fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, 

som krævet i Afsnit 2. 

 

Såfremt den stationære simuleringsmodel er identisk med den i Afsnit 3.2.2 beskrevne dynamiske simu-

leringsmodel, bortfalder kravet om en separat stationær simuleringsmodel. 

 

Simuleringsmodellen skal verificeres, som specificeret i Afsnit 4. 

 

3.2.1.1 Nøjagtighedskrav 

Simuleringsmodellen må generelt ikke vise egenskaber, der ikke kan påvises for det fysiske produktions-

anlæg. 

 

3.2.2 Krav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) 

Den dynamiske simuleringsmodel for det samlede produktionsanlæg skal repræsentere anlæggets sta-

tionære og dynamiske egenskaber i nettilslutningspunktet, gældende for det definerede normaldrifts-

område [1] og under alle relevante netforhold, hvor produktionsanlægget skal kunne drives. Den dyna-

miske simuleringsmodel skal kunne repræsentere produktionsanlæggets stationære og dynamiske 

egenskaber i forbindelse med setpunktsændringer for anlæggets produktion af aktiv og reaktiv effekt, 

herunder ændring af reguleringsform for dette, samt nedenstående eksterne hændelser, eller kombina-

tioner af disse eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet: 

 

•  Generatornære fejl set fra nettilslutningspunktet i henhold til den påkrævede FRT-karakteristik 

[1], hvor en kortslutning her kan antage form som: 

o En fase-jord kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

o En to-faset kortslutning uden eller med jordberøring med en vilkårlig impedans i fejl-

stedet. 

o En trefaset kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

•  Udkobling af, og mulig efterfølgende automatisk genindkobling af, en vilkårlig fejlramt net-

komponent i det kollektive elforsyningsnet, jf. ovenstående fejlforløb, og det afledte vektor-

spring i nettilslutningspunktet. 

•  Manuel ind- eller udkobling (uden forudgående fejl) af en vilkårlig netkomponent i det kollekti-

ve elforsyningsnet og det afledte vektorspring i nettilslutningspunktet. 

•  Spændingsforstyrrelser og tenderende spændingskollaps med en varighed indenfor den på-

krævede minimumssimuleringstid, jf. nedenstående, og som minimum indenfor indsvingnings-

forløbet for produktionsanlæggets overgang til en ny stationær tilstand. 

•  Frekvensforstyrrelser med en varighed indenfor den påkrævede minimumssimuleringstid, jf. 

nedenstående, og som minimum indenfor indsvingningsforløbet for produktionsanlæggets 

overgang til en ny stationær tilstand. 
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•  Aktivering af et pålagt systemværn (via et eksternt signal) til hurtig regulering af produktions-

anlæggets aktive effektproduktion i henhold til en foruddefineret slutværdi og gradient. 

 

Den dynamiske simuleringsmodel skal: 

 

•  Understøttes af modelbeskrivelser, der som minimum indeholder Laplace-domæne-

overføringsfunktioner, sekvensdiagrammer for anvendte state machines samt funktionsbeskri-

velser af anvendte aritmetiske, logiske og sekvensstyrede moduler i simuleringsmodellen. 

•  Indeholde beskrivelser af og tilhørende parametre for de enkelte modelkomponenter, herun-

der mætning, ulinearitet, dødbånd, tidsforsinkelser samt begrænserfunktioner (non-wind-

up/anti wind-up) samt look-up tabeldata og anvendte principper for interpolation m.m. 

•  Indeholde beskrivelser og entydige angivelser af simuleringsmodellens indgangs- og udgangs-

signaler, hvor dette som minimum skal omfatte følgende: 

o Aktiv effekt. 

o Reaktiv effekt. 

o Setpunkter for: 

� Aktiv effektregulering. 

� Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

� Q-regulering (Mvar-regulering). 

� Spændingsregulering inklusive parametre for anvendt droop/kompoundering 

� Frekvensregulering (statik og dødbånd). 

� Systemværnsindgreb (slutværdi og gradient for regulering af aktiv effekt). 

o Signal for aktivering af systemværn. 

o Styresignaler for eventuelle eksterne netkomponenter, fx STATCOMs eller energilag-

ringsenheder m.m. 

•  Indeholde beskrivelser af opsætning og initialisering af simuleringsmodellen samt eventuelle 

begrænsninger for anvendelsen af denne. 

•  Indeholde samtlige påkrævede reguleringsfunktioner [1]. 

•  Indeholde relevante beskyttelsesfunktioner, som kan aktiveres ved eksterne hændelser og fejl i 

det kollektive elforsyningsnet implementeret i form af blokdiagrammer med angivelse af over-

føringsfunktioner og sekvensdiagrammer for de enkelte elementer. 

•  Indeholde samtlige kontrolfunktioner2, som kan aktiveres ved alle relevante hændelser og fejl i 

det kollektive elforsyningsnet. 

•  Indeholde produktionsanlæggets effekt- og hastighedsregulator. 

•  Indeholde en samlet mekanisk svingningsmassemodel for produktionsanlæggets drivtog, inklu-

sive dokumentation af inertikonstanter, egenfrekvenser samt fjeder- og dæmpningskonstanter 

for hvert af drivtogets masseelementer, såfremt dette er relevant for repræsentationen af 

produktionsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under symmetriske 

hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under asymmetriske 

hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

•  Som minimum kunne benyttes i frekvensområdet fra 47,5 Hz til 51,5 Hz og i spændingsområ-

det fra 0,0 pu til 1,4 pu. 

 

2
 Kontrolfunktioner i relation til produktionsanlæggets pålagte fault-ride through egenskaber, herunder dynamisk spændingsstøtte i forbindelse 

med et spændingsdyk. 
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•  Kunne initialiseres i et stabilt arbejdspunkt på baggrund af én enkelt loadflow-simulering uden 

efterfølgende iterationer. Ved initialisering skal den afledte værdi (dx/dt) for enhver af simule-

ringsmodellens tilstandsvariable være mindre end 0,0001. 

•  Kunne beskrive produktionsanlæggets dynamiske egenskaber i mindst 60 sekunder efter en-

hver af ovenstående setpunktsændringer og eksterne hændelser i det kollektive elforsynings-

net. 

•  Være numerisk stabil ved gennemførelse af en simulering på minimum 60 sekunder uden på-

trykning af et hændelsesforløb eller ændring af randbetingelser, hvor de simulerede værdier 

for aktiv effekt, reaktiv effekt, spænding og frekvens skal forblive konstante under hele simule-

ringsforløbet. 

•  Kunne udnytte numeriske ligningsløsere med variabelt tidsskridt i intervallet 1 til 10 ms. 

•  Være numerisk stabil ved et momentant vektorspring på op til 20 grader
 
i nettilslutningspunk-

tet. 

•  Ikke indeholde krypterede eller kompilerede dele (accepteres ikke), da den systemansvarlige 

virksomhed skal kunne kvalitetssikre resultaterne fra simuleringsmodellen og vedligeholde 

denne uden begrænsninger ved softwareopdatering m.m. 

 

Det accepteres, at simuleringsmodellen i løbet af et gennemført simuleringsforløb giver enkelte fejl-

meddelelser om manglende konvergens i forbindelse med påtrykte eksterne hændelser. Dette vil dog i 

udgangspunktet blive opfattet som modelimplementeringsmæssig imperfektion, hvor årsagen og for-

slag til afhjælpning af denne skal fremgå af den tilhørende modeldokumentation. Såfremt det kan do-

kumenteres, at simuleringsmodellens konvergensmæssige forhold har negativ indvirkning på anvendel-

sen af den systemansvarlige virksomheds samlede net- og systemmodel, vil den pågældende simule-

ringsmodel blive afvist. 

 

Såfremt simuleringsmodellen anvendes til aggregering af enkeltanlæg til en samlet repræsentation af 

produktionsanlægget i nettilslutningspunktet, skal modellen kunne repræsentere produktionsanlæggets 

egenskaber i nettilslutningspunktet, jf. ovenstående. Den medfølgende dokumentation skal indeholde 

beskrivelser af de anvendte principper for aggregering samt eventuelle begrænsninger for anvendelsen 

af dette. Simuleringsmodellens parametrering skal indeholde komplette datasæt for enkeltanlæg og det 

aggregerede anlæg. 

 

Simuleringsmodellen for parkregulatoren og simuleringsmodellen for det enkelte produktionsanlæg skal 

have et indhold og et detaljeringsniveau, så de uden videre kan integreres i en større net- og system-

model, som anvendt af den systemansvarlige virksomhed, og efterfølgende fremstå som en komplet, 

fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, som krævet i Afsnit 2. 

 

Såfremt produktionsanlægget indeholder eksterne komponenter, fx af hensyn til overholdelse af nettil-

slutningskravene eller til levering af kommercielle systemydelser, skal simuleringsmodellen indeholde 

den nødvendige repræsentation af disse komponenter som krævet i Afsnit 2. 

 

Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i seneste udgave af simuleringsværktøjet DIgSILENT 

PowerFactory ved anvendelse af de indbyggede netkomponentmodeller og standardprogrammerings-

funktioner, hvilket skal afspejles i den anvendte modelstruktur m.m. Den anvendte modelimplemente-

ring må ikke forudsætte anvendelse af særlige indstillinger for, eller afvigelser fra, standardindstillinger-

ne for simuleringsværktøjets numeriske ligningsløser eller på anden måde forhindre integration mellem 
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den af anlægsejeren leverede simuleringsmodel og en større net- og systemmodel, som anvendt af den 

systemansvarlige virksomhed. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et omfang og et 

detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet, fuldt funktionsdygtig simuleringsmodel, 

som krævet i Afsnit 2. 

 

Simuleringsmodellen skal verificeres, som specificeret i Afsnit 4. 

 

3.2.2.1 Nøjagtighedskrav 

Simuleringsmodellen skal repræsentere produktionsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber i 

nettilslutningspunktet. Simuleringsmodellen skal således reagere tilstrækkeligt nøjagtigt i forhold til det 

fysiske anlægs stationære svar for et gyldigt stationært arbejdspunkt og tilsvarende for det dynamiske 

svar i forbindelse med en setpunktsændring eller en ekstern hændelse i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de påkrævede 

overensstemmelsesprøvninger [1] samt relevante test- og verifikationsstandarder [5, 6] og fremsende 

den nødvendige dokumentation herfor. 

 

Eftersom modelverifikationen omfatter produktionsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber i 

forbindelse med eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet, og tilsvarende i forbindelse med 

setpunktsændringer for anlæggets produktion af aktiv og reaktiv effekt, er det hensigtsmæssigt at defi-

nere nøjagtighedskrav og behandle verifikationsproceduren for disse forhold separat, som beskrevet i 

de efterfølgende afsnit. 

 

3.2.2.1.1 Nøjagtighedskrav i forbindelse med eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet 

Begrebet eksterne hændelser omfatter i denne sammenhæng momentane spændingsændringer målt i 

produktionsanlæggets nettilslutningspunkt, fx i forbindelse med kortslutning af en netkomponent eller i 

forbindelse med manuel kobling med en netkomponent i det kollektive elforsyningsnet. Test og verifika-

tion af et produktionsanlægs stationære og dynamiske egenskaber i forbindelse med sådanne eksterne 

hændelser gennemføres typisk kun i sammenhæng med certificering og typegodkendelse af det pågæl-

dende produktionsanlæg. Disse standardtests gennemføres normalt for et enkeltanlæg, hvor en velde-

fineret spændingsprofil påtrykkes produktionsanlægget, typisk på højspændingssiden af den anvendte 

maskintransformer. 

 

Det primære formål med disse standardtests er verifikation og certificering af produktionsanlæggets 

overholdelse af de påkrævede FRT-egenskaber, herunder krav om levering af dynamisk spændingsstøt-

te (reaktiv tillægsstrøm IQ) under fejlforløbet i henhold til den definerede karakteristik [1]. Resultaterne 

af disse standardtests anvendes ved den efterfølgende verifikation af de opstillede funktionskrav til, og 

nøjagtigheden af, den påkrævede simuleringsmodel. 

 

De til modelverifikationen anvendte standardtests skal gennemføres og dokumenteres i henhold til 

definitioner og beskrivelser givet ved [6]. 
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Modelverifikationen er baseret på evaluering af simuleringsmodellens statistiske nøjagtighed, hvor 

nøjagtigheden fastlægges på baggrund af beregning af afvigelsen mellem modellens simulerede svar og 

den tilsvarende målte værdi, hvormed afvigelsen defineres som: XE(n) = Xsim(n) – Xmålt(n). Den beregne-

de afvigelse evalueres ved anvendelse af nedenstående statistiske kriterier defineret i [6]. 

 

•  MXE - Den maksimale afvigelse (the maximum error). 

•  ME – Den gennemsnitlige afvigelse (the mean error). 

•  MAE – Den gennemsnitlige (absolutte) afvigelse (the mean absolute error). 

 

Bilag 1 viser, hvilke af produktionsanlæggets elektriske signaler der er omfattet af ovenstående nøjag-

tighedskrav. 

 

For at sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens nøjagtighed skal følgende kvantitative krav 

være opfyldt for hver af de gennemførte standardtests, idet de for modellen beregnede afvigelser skal 

være mindre end eller lig med de i Tabel 2 angivne tilladelige afvigelser for hver af de definerede tidspe-

rioder (pre-fault, fault og post-fault) [6]. 

 

 

Synkron- og inverskomposanter 

Aktiv effekt Reaktiv effekt Strøm (aktiv komposant) Strøm (reaktiv komposant) 

MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE MXE ME MAE 

Tilladelig 

afvigelse 

Pre-fault 0,150 ±0,100 0,120 0,150 ±0,100 0,120 0,150 ±0,100 0,120 0,150 ±0,100 0,120 

Fault 0,170 ±0,150 0,170 0,170 ±0,150 0,170 0,500 ±0,300 0,400 0,170 ±0,150 0,170 

Post-fault 0,170 ±0,150 0,170 0,170 ±0,150 0,170 0,170 ±0,150 0,170 0,170 ±0,150 0,170 

Tabel 2 Nøjagtighedskrav - tilladelige afvigelse 

Nøjagtighedskravet til den påkrævede simuleringsmodel betragtes som værende opfyldt, såfremt samt-

lige af de definerede tolerancer i forhold til tilladelig afvigelse er opfyldte. 

 

Simuleringsmodellen må generelt ikke vise egenskaber, der ikke kan påvises for det fysiske produktions-

anlæg. 

 

3.2.2.1.2 Nøjagtighedskrav i forbindelse med ændringer af produktionsanlæggets arbejdspunkt 

Begrebet ændringer af produktionsanlæggets arbejdspunkt omfatter i denne sammenhæng manuelle 

ændringer af produktionsanlæggets stationære arbejdspunkt, fx i forbindelse med en setpunktsændring 

for anlæggets produktion af aktiv effekt eller tilsvarende ændring af setpunktet for de øvrige påkrævede 

reguleringsfunktioner. Test og verifikation af et produktionsanlægs stationære og dynamiske egenska-

ber i forbindelse med sådanne setpunktsændringer gennemføres typisk i sammenhæng med de påkræ-

vede overensstemmelsesprøvninger [1]. 

 

Det primære formål med disse standardtests er verifikation af produktionsanlæggets overholdelse af de 

påkrævede stationære og dynamiske egenskaber i nettilslutningspunktet, herunder overholdelse af de 

definerede krav i forhold til fx reaktionstid og reguleringsgradienter, aktiveringsniveauer for regulerings- 

og begrænserfunktioner samt verifikation af produktionsanlæggets arbejdsområde m.m. 
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Resultaterne af disse standardtests anvendes ved den efterfølgende verifikation af de opstillede funkti-

onskrav til, og nøjagtigheden af, den påkrævede simuleringsmodel. 

 

De til modelverifikationen anvendte standardtests skal gennemføres og dokumenteres i henhold til 

definitioner og beskrivelser givet ved [6]. 

 

Som minimum skal følgende af simuleringsmodellens reguleringsfunktioner inkluderes i modelverifika-

tionen: 

 

•  Aktiv effektregulering. 

•  Reaktiv effektregulering: 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

o Q-regulering (Mvar-regulering). 

•  Spændingsregulering (spændingsreferencepunkt i nettilslutningspunktet). 

•  Frekvensregulering (påkrævede reguleringsfunktioner). 

•  Systemværnsindgreb (slutværdi og gradient for nedregulering af aktiv effekt) – hvis pålagt. 

 

Simuleringsmodellens nøjagtighed i forhold til de påkrævede reguleringsfunktioner skal verificeres på 

baggrund af beregning af afvigelsen i modellens simulerede svar i forhold til den tilsvarende målte vær-

di. 

 

Bilag 1 viser, hvilke af produktionsanlæggets elektriske signaler der er omfattet af ovenstående nøjag-

tighedskrav. 

 

For at sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens nøjagtighed skal følgende kvantitative krav, 

som er gældende for produktionsanlæggets steprespons, være opfyldt for hver af de gennemførte 

standardtests, idet de for modellen beregnede afvigelser skal være mindre end eller lig med de i Tabel 3 

angivne tilladelige afvigelser. 

 

 Rise time Reaction time Settling time Overshoot Steady state 

XE = Xsim – Xmålt XE = Xsim – Xmålt XE = Xsim – Xmålt XE = Xsim – Xmålt XE = Xsim – Xmålt 

Tilladelig afvigelse < 20 ms < 20 ms < 20 ms < 10 % < 2 % af Pnominel 

Tabel 3 Nøjagtighedskrav - tilladelige afvigelse 

Nøjagtighedskravet til den påkrævede simuleringsmodel betragtes som værende opfyldt, såfremt samt-

lige af de definerede tolerancer i forhold til tilladelig afvigelse er opfyldte. 

 

Simuleringsmodellen må generelt ikke vise egenskaber, der ikke kan påvises for det fysiske produktions-

anlæg. 
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3.2.3 Krav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Anlægsejer har til ansvar at levere en transient simuleringsmodel af produktionsanlægget til den sy-

stemansvarlige virksomhed i henhold til nedenstående specifikation: 

 

•  EMT-modellen skal udvikles og leveres til PSCAD/EMTDC i softwareversionen fastsat af den sy-

stemansvarlige virksomhed. 

•  Hvis produktionsanlægget består af flere identiske produktionsenheder, skal EMT-modellen 

kunne repræsentere den enkelte produktionsenhed såvel som et valgfrit antal af enheder for 

modelaggregering. 

•  EMT-modellen må indeholde prækompilerede og krypterede dele. EMT-modellen skal være 

DLL-baseret og kunne benyttes med Intel Fortran fra version 12 til og med senest udgivne på 

datoen for kontraktunderskrivning mellem anlægsejer og producenten af produktionsenheden. 

Afhængighed af PSCAD versionsopdatering accepteres, under forudsætning af at EMT-

modellen benytter standardkomponenter, der er tilgængelige for brugeren. 

•  Simuleringstidspunkt for påbegyndelse af EMT-modellens injektion af tilsyneladende effekt 

skal kunne indstilles af brugeren. 

•  Simuleringstidspunkt for aktivering af produktionsanlæggets beskyttelsessystemer i EMT-

modellen skal kunne indstilles af brugeren. 

•  EMT-modellen skal valideres for simuleringer ved forskellige simuleringstidskridt. Modellen 

skal give tilnærmelsesvis samme resultater ved transiente simuleringer med ethvert tidsskridt i 

det gyldige interval. Højeste mulige tidsskridt skal angives i brugervejledningen. 

•  EMT-modellen skal kunne optræde funktionelt flere gange i samme PSCAD simuleringsfil, uden 

at dette leder til at væsentlige ændringer skal foretages.  Derfor skal EMT-modellen kunne ind-

gå som adskillige “definitions” eller adskillige “instances”. Hvis modellen indeholder et alterna-

tiv til brug af adskillige ”definition” eller “instance” skal dette beskrives i brugervejledningen. 

•  EMT-modellen skal understøtte brug af PSCAD/EMTDCs ”snapshot”-funktion. Det påkræves, at 

modellen viser samme svar med og uden brug af snapshot-funktionen. 

•  Modellen skal kunne initialiseres på maksimalt 3 sekunders simuleringstid. 

•  EMT-modellen skal repræsentere alle komponenter, reguleringssystemer og beskyttelsessy-

stemer relevante for EMT-analyser. 

•  Alle for EMT-analyser relevante funktionsindstillinger i produktionsanlæggets reguleringssy-

stem, der kan ændres enten lokalt eller ved fjernkontrol, skal være tilgængelige parametre i 

simuleringsmodellen. Omfanget af leverancen godkendes af den systemansvarlige virksomhed. 

•  Alle elektriske, mekaniske, regulerings og beskyttelsessignaler relevante for EMT-analyser af 

det kollektive elforsyningsnet skal være tilgængelige i EMT-modellen. Omfanget af leverancen 

godkendes af den systemansvarlige virksomhed. 

•  Netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal implementeres i 

EMT-modellen i et omfang og et detaljeringsniveau, der er gyldig for EMT-studier. Dette inklu-

derer opsamlingskabler, transformere, filtre m.m. Omfanget af leverancen godkendes af den 

systemansvarlige virksomhed. 

•  For produktionsenheder med mekanisk drivtog skal EMT-modellen indeholde en mekanisk 

svingningsmassemodel for produktionsanlæggets drivtog inklusive dokumentation af inertikon-

stanter, egenfrekvenser samt fjeder- og dæmpningskonstanter, såfremt dette er relevant for 

repræsentationen af produktionsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber. 

•  For produktionsenheder med en nettilsluttet konverter skal denne modelleres på transistor ni-

veau for korrekt repræsentation ved transiente studier. 

•  EMT-modellen skal repræsentere produktionsenhedens FRT egenskaber [1]. 
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•  Hvis produktionsanlægget har særlige funktioner, som eksempel et reguleringsregime for sær-

ligt svagt net, skal disse funktioner inkluderes i EMT-modellen. En relevant modelteknisk be-

skrivelse af de særlige funktioner og disses begrænsninger skal inkluderes i EMT-modellens 

brugervejledning. 

•  Modellen skal være gyldig for stationære driftsforhold. 

•  EMT-modellen skal være anvendelig for EMT-simuleringer af balancerede samt ubalancerede 

fejl og afbrydelse af produktionsanlæggets forbindelse til det kollektive elforsyningsnet. 

 

3.2.3.1 Modelleverance 

EMT-modellen skal ved levering bestå af følgende: 

•  PSCAD/EMTDC simuleringsmodel – version efter aftale med den systemansvarlige virksomhed. 

•  Brugervejledning med beskrivelse af modelbegrænsninger. 

•  Verifikationsrapport for EMT-modellen. 

•  En funktionel PSCAD simuleringsmodel skal leveres for produktionsanlægget forbundet til en 

simpel modelrepræsentation af det kollektive elforsyningsnet, f.eks. en Théveninækvivalent 

model. 

•  Brugervejledningen skal beskrive modelantagelser og anvendelse af EMT-modellen. 

•  En detaljeret beskrivelse af modelbegrænsninger skal leveres, med beskrivelse af alle de af 

produktionsanlæggets funktioner, der ikke er inkluderet i EMT-modellen, som ville kunne an-

tages at have betydning for produktionsanlæggets transiente elektriske egenskaber og perfor-

mance. 

•  Verifikationsrapporten for EMT-modellen skal indeholde sammenligning af PSCAD/EMTDC mo-

dellens stationære og dynamiske respons med målinger foretaget på den virkelige produkti-

onsenhed. Dette omfatter ikke stationære harmoniske forhold. 

 

3.2.3.2 Nøjagtighedskrav 

Nøjagtigheden af den påkrævede transiente simuleringsmodel fastlægges på samme måde som for den 

dynamiske simuleringsmodel (RMS-model), jf. Afsnit 3.2.1.1, ved anvendelse af passende filtrering til 

beregning af grundtonekomposanten af målte og simulerede værdier. Metoden anvendt til filtrering 

aftales mellem anlægsejer og den systemansvarlige virksomhed. Nøjagtighedskravet til den transiente 

simuleringsmodel og den anvendte evalueringsmetode er dermed identisk med den påkrævede dyna-

miske simuleringsmodel. 
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3.2.4 Krav til harmonisk simuleringsmodel 

Simuleringsmodellen for det samlede produktionsanlæg skal repræsentere anlæggets emission af har-

moniske overtoner og passive harmoniske respons (harmoniske impedans) i nettilslutningspunktet, 

gældende for det definerede normaldriftsområde [1] og under alle relevante stationære netforhold, 

hvor produktionsanlægget skal kunne drives. 

 

Enkeltanlægsmodel skal leveres som en Théveninækvivalent repræsentativ for produktionsanlæggets 

emission af heltals-harmoniske, angivet som RMS-spændinger, samt anlæggets passive respons i fre-

kvensområdet 50 Hz til 2500 Hz. Modellen skal indeholde de relevante synkron-, invers- og nul-

sekvensimpedanser i det specificerede frekvensområde med frekvensopløsningen på 1 Hz. 

 

Hvis anlægget består af flere produktionsanlæg, skal der foruden enkeltanlægsmodellen leveres en 

aggregeret simuleringsmodel repræsentativ for den samlede emission samt det samlede passive har-

moniske respons i nettilslutningspunktet. Krav til frekvensområde og opløsning er identisk med enkelt-

anlægsmodellen. 

 

Hvis produktionsanlæggets emission eller impedanser er afhængige af anlæggets arbejdspunkt skal 

modellen leveres ved tre effektområder ved nominel spænding og nul reaktiv effekt; P = 0,0 pu, P = 0,5 

pu og P = 1,0 pu. Derudover skal det beskrives, hvordan reaktiv effekt påvirker den harmoniske emission 

og impedans. Desuden skal anlægsejeren levere en model opsat med højeste emission per harmoniske; 

hvor dette er gældende både for den aggregerede samt enkeltanlægsmodellen. Det er anlægsejerens 

ansvar at dokumentere afhængighed af arbejdspunktet samt at sikre korrekt implementering i model-

lerne. 

 

Det er anlægsejerens ansvar at specificere en metode for summering af emission fra flere produktions-

anlæg. Dette kan enten gøres ved at specificere krav til fastsættelse af vinklen på Théveninspændingen 

for hver harmonisk frekvens givet specifikt for hvert produktionsanlæg. Alternativt benyttes en summe-

ringslov som eksempelvis angivet i [7]. Benyttes en summeringslov, skal α- koefficienterne fastsættes af 

anlægsejeren. Der skal redegøres for valg af α-koefficienterne for alle harmoniske. Det er for begge 

metoder anlægsejerens ansvar at redegøre for, at den anvendte metode giver et korrekt respons for 

produktionsanlæggets samlede emission. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et omfang og et 

detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet frekvensafhængig simuleringsmodel i fre-

kvensområdet 50 Hz til 2500 Hz. Dette inkluderer opsamlingskabler, transformere, filtre mm. Omfanget 

af leverancen godkendes af den systemansvarlige virksomhed. 

 

3.2.4.1 Nøjagtighedskrav 

Metoden anvendt til opstilling af modellen for den enkelte produktionsenhed skal specificeres og god-

kendes af den systemansvarlige virksomhed. Bestemmes modelparametre ved måling, skal en målerap-

port vedlægges som dokumentation. Desuden skal der redegøres for, hvordan modelparametre fast-

sættes ud fra målerapportens resultater. Fastsættes modelparametre ved beregning eller simulering, 

skal metoden anvendt specificeres samt eksempler på resultatbehandling for udledning af modelpara-

metre gives. 
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4. Verifikation af simuleringsmodel 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret [1]. Anlægsejeren er ansvarlig for al 

udførelse af test til modelverifikation, herunder fremskaffelse af nødvendigt måleudstyr, dataloggere og 

personel. Anlægsejeren er desuden ansvarlig for gennemførelse og dokumentation af den påkrævede 

modelverifikation, herunder dokumentation af overholdelse af de definerede nøjagtighedskrav til simu-

leringsmodellen. 

 

Den praktiske udførelse af overensstemmelsesprøvninger skal ske som specificeret i [1], hvor omfanget 

af modelverifikationen fastlægges i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, efter oplæg fra 

anlægsejeren. 

 

Anlægsejeren skal dokumentere målingerne anvendt til verifikation af simuleringsmodellen for produk-

tionsanlægget i form af en rapport indeholdende beskrivelser af hvert datasæt, herunder det anvendte 

måleudstyr og den efterfølgende databehandling, samt randbetingelser for de gennemførte overens-

stemmelsesprøvninger og årsag til eventuelle afvigelser i forhold til de specificerede randbetingelser. 

 

Måleresultater sammenholdes med de tilsvarende simulerede resultater og simuleringsmodellens nøj-

agtighed dokumenteres i form af en verifikationsrapport. Modelverifikationsproceduren betragtes først 

som afsluttet, når den systemansvarlige virksomhed har godkendt den af anlægsejeren fremsendte 

modelverifikationsrapport. 

 

Tidsseriemålingerne anvendt til verifikation af simuleringsmodellen skal vedlægges verifikationsrappor-

ten i CSV-format (comma-separated values). 

 

4.1.1 Verifikationskrav til stationær simuleringsmodel (stationære og kortslutningsforhold) 

Verifikation er ikke påkrævet; dog skal det dokumenteres, at den stationære simuleringsmodel er re-

præsentativ for produktionsanlæggets stationære og quasi-stationære egenskaber, hvor et særligt fo-

kus skal rettes mod anlæggets subtransiente og transiente kortslutningsbidrag i forbindelse med en 

vilkårlig fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

 

4.1.2 Verifikationskrav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) 

Simuleringsmodellen skal verificeres af anlægsejeren for det samlede produktionsanlæg omfattende 

samtlige påkrævede reguleringsformer og eftervisning af produktionsanlæggets stationære og dynami-

ske egenskaber ved påtrykning af de i Afsnit 3.1.2 og Afsnit 3.2.2 beskrevne setpunktsændringer og 

eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Modelverifikationen sker på baggrund af måleresultater optaget i forbindelse med gennemførelsen af 

typetest eller de påkrævede overensstemmelsesprøvninger ved produktionsanlæggets idriftsættelse 

eller ved kombination af disse, således de opstillede funktionskrav til, og nøjagtigheden af, den påkræ-

vede simuleringsmodel kan verificeres. 

 

For synkrone produktionsanlæg bestående af flere enkeltanlæg skal modelverifikationen gennemføres 

for hvert at disse enkeltanlæg. 

 

For asynkrone produktionsanlæg, der består af flere enkeltanlæg, indeholder centrale kontrol-, beskyt-

telses-, og reguleringsfunktioner eller anvender eventuelle eksterne komponenter, og dermed fremstår 
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som et aggregeret produktionsanlæg i nettilslutningspunktet, skal modelverifikationen gennemføres på 

aggregeret niveau og dermed repræsentere produktionsanlæggets samlede egenskaber i nettilslut-

ningspunktet. For denne type produktionsanlæg kræves, jf. Afsnit 2, individuelle simuleringsmodeller for 

hver type enkeltanlæg (fx én model for hver af de anvendte vindmølletyper) og eksterne komponenter 

(fx én model for hver af de anvendte energilagringsenheder etc.), hvorfor modeldannelsen af disse 

enkeltanlæg og eksterne komponenter skal verificeres enkeltvis. 

 

4.1.2.1 Særlige forhold vedrørende modelverifikation af asynkrone produktionsanlæg (Type C) 

For asynkrone produktionsanlæg (Type C) er der som udgangspunkt ikke krav om modelverifikation på 

aggregeret niveau i nettilslutningspunktet. Modelverifikationen for denne type produktionsanlæg kan 

ske i form af en (certificeret) typetest af et enkeltanlæg eller ved gennemførelse af de påkrævede over-

ensstemmelsesprøvninger ved produktionsanlæggets idriftsættelse. 

 

For asynkrone produktionsanlæg (Type C), hvor der anvendes eksterne komponenter, fx STATCOMs 

eller energilagringsenheder, eller hvor der anvendes site-specifikke funktioner for produktionsanlæg-

gets kontrol-, beskyttelses-, og reguleringsfunktioner, herunder parkregulator, skal modelverifikationen 

gennemføres på aggregeret niveau og dermed repræsentere produktionsanlæggets samlede egenska-

ber i nettilslutningspunktet, jf. Afsnit 4.1.2. 

 

4.1.2.2 Påkrævet signalomfang ved verifikation af synkrone produktionsanlæg 

Som minimum skal følgende målesignaler optages i forbindelse med de gennemførte overensstemmel-

sesprøvninger ved produktionsanlæggets idriftsættelse til brug for den efterfølgende modelverifikation: 

 

•  Aktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Reaktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasespændinger – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasestrømme – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Netfrekvens – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Aktiv effekt – målt ved generatorklemmerne. 

•  Reaktiv effekt – målt ved generatorklemmerne. 

•  Fasespændinger – målt ved generatorklemmerne. 

•  Fasestrømme – målt ved generatorklemmerne. 

•  Feltstrøm – målt ved generatorklemmerne (eller for magnetiseringsmaskine, hvis anvendt). 

•  Feltspænding - målt ved generatorklemmerne (eller for magnetiseringsmaskine, hvis anvendt). 

•  AVR udgangssignaler fra dæmpetilsats (PSS) (hvis et separat signal er til rådighed). 

•  AVR signaler (alarmer) for aktivering af begrænserfunktioner. 

•  Generatorens omløbshastighed. 

•  Frekvensrespons for magnetiseringssystemet og dæmpetilsats (PSS) (Vt/Vref). 

•  Setpunkter for: 

o Aktiv effektregulering. 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

o Q-regulering (Mvar-regulering). 

o Spændingsregulering. 

o Frekvens- eller hastighedsregulering. 

•  Signal for aktivering af systemværn. 
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4.1.2.3 Påkrævet signalomfang ved verifikation af asynkrone produktionsanlæg 

Som minimum skal følgende målesignaler optages i forbindelse med de gennemførte typetest og den 

gennemførte overensstemmelsesprøvning ved produktionsanlæggets idriftsættelse til brug for den 

efterfølgende modelverifikation: 

 

•  Aktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Reaktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasespændinger – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasestrømme – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Netfrekvens – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Aktiv effekt – målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Reaktiv effekt – målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Fasespændinger – målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Fasestrømme (resulterende) - målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Fasestrømme (aktiv komposant) – målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Fasestrømme (reaktiv komposant) – målt ved primærsiden af maskintransformer. 

•  Kontrolsignaler (alarmer) for aktivering af fault ride-through funktioner. 

•  Generatorens omløbshastighed – hvor dette er relevant. 

•  Setpunkter for: 

o Aktiv effektregulering. 

o Effektfaktor-regulering (cos φ-regulering). 

o Q-regulering (Mvar-regulering). 

o Spændingsregulering. 

o Frekvens- eller hastighedsregulering. 

•  Signal for aktivering af systemværn. 

 

4.1.3 Verifikationskrav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Identisk med verifikationskrav til RMS-model, jf. Afsnit 4.1.2. 

 

4.1.4 Verifikationskrav til harmonisk simuleringsmodel 

Intet krav om modelverifikation. 
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Bilag 1 

 

Synkrone produktionsanlæg 

Signaler omfattet af modelverifikationskravet: 

 

•  Aktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Reaktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasespændinger – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Fasestrømme – målt i nettilslutningspunktet. 

•  Feltstrøm – målt ved generatorklemmerne (eller for magnetiseringsmaskine, hvis anvendt). 

•  Feltspænding - målt ved generatorklemmerne (eller for magnetiseringsmaskine, hvis anvendt). 

•  Generatorens omløbshastighed. 

•  Frekvensrespons for kontrol- og reguleringssystemmodeller. 

 

Asynkrone produktionsanlæg 

Signaler omfattet af modelverifikationskravet: 

 

•  Aktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet (eller ved primærsiden af maskintransformer ved 

typetest). 

•  Reaktiv effekt – målt i nettilslutningspunktet (eller ved primærsiden af maskintransformer ved 

typetest). 

•  Fasestrømme (aktiv komposant) – målt i nettilslutningspunktet (eller ved primærsiden af ma-

skintransformer ved typetest). 

•  Fasestrømme (reaktiv komposant) – målt i nettilslutningspunktet (eller ved primærsiden af 

maskintransformer ved typetest). 
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INDHOLD

• Krav til U-QPn-egenskaber

• Krav til P-QPn-egenskaber
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Krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber for elproducerende anlæg tilsluttet 
transmissionsnettet



KRAV TIL U-QPN-EGENSKABER
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U-QPn-egenskaber for SPGM



KRAV TIL U-QPN-EGENSKABER

17-05-2018 4

U-QPn-egenskaber for PPM



KRAV TIL P-QPN-EGENSKABER

17-05-2018 5

P-QPn-egenskaber for PPM

I dette område tillades det, at de reaktive 

egenskaber for PPM, kan være begrænset af et 

reduceret antal enheder i PPM som er i drift, 

grundet vedligehold eller fejl.

I dette område tillades det, at de reaktive 

egenskaber for PPM, kan være begrænset af et 

reduceret antal enheder i PPM som er i drift, 

grundet opstart og nedlukning som funktion af 

primær energi, vedligehold eller fejl.



BILAG 1.C

ROBUSTHEDSKRAV FOR 
ELPRODUKTIONSANLÆG
Network Code on Requirements for Grid Connection 
Applicable to all Generators (RfG)

17-05-2018 1

Lars Højbjerg Nielsen



FREMTIDIGE ROBUSTHEDSKRAV

Krav til tclear og Uret for produktionsanlæg tilsluttet distributionsnettet er angivet herunder:

• tclear = 250 ms anvendes for alle produktionsanlæg type B og  C samt type D

• Uret = 0,3 p.u. anvendes for alle synkrone produktionsanlæg type B og  C samt type D 

• Uret = 0,15 p.u. anvendes for alle asynkrone produktionsanlæg type B og  C samt type D 

Krav til tclear og Uret for produktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet er angivet herunder:

• tclear = 150 ms anvendes for alle produktionsanlæg type D tilsluttet transmissionsnettet

• Uret = 0,0 p.u. anvendes for alle produktionsanlæg type D tilsluttet transmissionsnettet

De angive FRT-krav gælder symmetriske såvel usymmetriske fejltyper. Spændingens synkronkomposant skal indgå ved 

spændingsevalueringen.

17-05-2018 2

Krav til Fault-ride-through egenskaber



FRT KRAV FOR DISTRIBUTIONSTILSLUTTET 
SYNKRONE(SGPM) ANLÆG I DK1 (CE) OG DK2 (N)

17-05-2018 3

Type B, C og D (<110 kV) anlæg

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0,3 tclear: 0,25

Uclear: 0,7 trec1: 0,25

Urec1: 0,7 trec2: 0,70

Urec2: 0,9 trec3: 1,5
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FRT KRAV FOR DISTRIBUTIONSTILSLUTTET 
ASYNKRONE (PPM) ANLÆG I DK1 (CE) OG I DK2 (N)
Type B, C og D (<110kV) anlæg

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0,15 tclear: 0,25

Uclear: 0,15 trec1: 0,25

Urec1: 0,15 trec2: 0,25

Urec2: 0,9 trec3: 1,5



FRT KRAV FOR TRANSMISSIONSTILSLUTTET  
SYNKRONE (SGPM) ANLÆG I DK1 (CE)
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Type D anlæg tilsluttet >110 kV

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0 tclear: 0,15

Uclear: 0,6 trec1: 0,15

Urec1: 0,6 trec2: 0,75

Urec2: 0,85 trec3: 1,5



FRT KRAV FOR TRANSMISSIONSTILSLUTTET 
ASYNKRONE (PPM) ANLÆG I DK1 (CE)
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Type D anlæg tilsluttet >110 kV

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0 tclear: 0,15

Uclear: 0 trec1: 0,15

Urec1: 0 trec2: 0,15

Urec2: 0,85 trec3: 1,5
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FRT KRAV FOR TRANSMISSIONSTILSLUTTET  
SYNKRONE (SGPM) ANLÆG I DK2 (N)
Type D anlæg tilsluttet >110 kV

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0 tclear: 0,15

Uclear: 0,6 trec1: 0,15

Urec1: 0,6 trec2: 0,75

Urec2: 0,9 trec3: 1,5



FRT KRAV FOR TRANSMISSIONSTILSLUTTET 
ASYNKRONE (PPM) ANLÆG I DK2 (N)
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Type D anlæg tilsluttet >110kV

Spændingsparametre (pu) Tidsparametre [sekunder]

Uret: 0 tclear: 0,15

Uclear: 0 trec1: 0,15

Urec1: 0 trec2: 0,15

Urec2: 0,9 trec3: 1,5



RfG artikel 14 (5)(d)(ii)

Revision: 3.0 dato:  16.05.2018

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål

X X X
Nettilslutningsafbryder / swich gear status i 

anlæggets tilslutningspunkt

Indikere om der er elektriske forbindelse fra 

anlægget til det offentlige netværk. Værdien skal 

afspejle den faktisk status, ikke kun den 

ønskede indstilling.

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder 

kortslutningseffekt

X X X
Generatorafbryder / swich gear status i 

generator tilslutningspunkt

Indikere om der er elektriske forbindelse fra den 

enkelte generator til det offentlige netværk. 

Værdien skal afspejle den faktisk status, ikke 

kun den ønskede indstilling.

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder 

kortslutningseffekt

X X X Aktiv effekt kW - målt i tilslutningspunktet Måling af aktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

X X Planlagt aktiv effekt Overførsel af planlagt aktiv effekt

X X X Aktiv effekt regulering - gradient begrænser

Aktivering/deaktivering af gradient begrænser 

for aktiv effekt ved indkobling / udkobling og 

setpunktsændring

Elsystem stabilitet og restaurering

X X X
Aktiv effekt regulering - gradient for op 

regulering af aktiv effekt

Setpunkt for maks. gradient for aktiv effekt ved 

indkobling og setpunktsændring
Elsystem stabilitet og restaurering

X X X
Aktiv effekt regulering - gradient for ned 

regulering af aktiv effekt

Setpunkt for maks. gradient for aktiv effekt ved 

indkobling og setpunktsændring
Elsystem stabilitet og restaurering

X X X Aktiv effekt regulering - absolut begrænser
Aktivering af midlertidligt reducere den maks. 

tilladte aktive-effekt produktion fra anlægget

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller omlægning i 

net)

X X X Aktiv effekt regulering - ønsket max aktiv effekt
Setpunkt for midlertidligt reducere den maks. 

tilladte aktive-effekt produktion fra anlægget

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller omlægning i 

net)

X X X
Aktiv effekt regulering - strøm målt i 

tilslutningspunktet
Måling af RMS strøm Tilstandsestimering af elsystemet

X X X Reaktive effekt Mvar - målt i tilslutningspunktet Måling af reaktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

X X Effektfaktor - cos(phi) målt i tilslutningspunktet

Måling af Cos(phi). Afvigelser mellem setpunktet 

og målinger kan opstå midlertidigt når 

setpunktet ændres.

Sammenligne setpunktet med faktisk drift 

ifbm spændingsregulering og reaktiv 

effektregulering.

X X X Effektfaktor - aktiveret / ikke aktiveret
Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X X X Effektfaktor - ønsket PF i tilslutningspunktet
Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X X X
Reaktiv effekt regulering - aktiveret / ikke 

aktiveret

Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X X X
Reaktiv effekt regulering - ønsket reaktiv effekt 

i tilslutningspunktet

Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber

X Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber

X X X Spænding målt i tilslutningspunktet Måling af RMS spænding Tilstandsestimering af elsystemet

X X Spændingsregulering - aktiveret / ikke aktiveret
Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X X Ønsket spænding i spændingsreferencepunkt Spændingsregulering.

X X Statik for spændingsregulering
Spændingsregulering. Reaktiv 

effektregulering

X X
Frekvens regulering - frekvens målt i 

tilslutningspunktet
Måling af frekvens

Frekvensregulering under 

systemrestaurering og resynkronisering

X X
Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret 

"frekvensmaster"
Overvåge regulator for frekvens

X X
Referencefrekvens - ønsket frekvens i 

tilslutningspunktet -  fref

Frekvenssetpunkt, når et anlæg skal være 

frekvensmaster.
Frekvensstabilitet

X X
Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret 

FSM
Overvåge regulator for frekvens

X X Frekvens regulering - FSM1 FRI Frekvens Respons Insensitivitet for frekvensfald Frekvensstabilitet. Frekvensregulering

X X Frekvens regulering - FSM1 Statik Statik for frekvensfald Frekvensstabilitet. Frekvensregulering

X X Frekvens regulering - FSM2 FRI 
Frekvens Respons Insensitivitet for 

frekvensstigninger
Frekvensstabilitet. Frekvensregulering

X X Frekvens regulering - FSM2 Statik Statik for frekvensstigninger Frekvensstabilitet. Frekvensregulering

X X Frekvensrespons- knækfrekvens for LFSM-U Startfrekvens for kritiske underfrekvenser

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 

forbindelse med systemstabilitet og 

systemrestaurering

X X Frekvensrespons - Statik LFSM-U Statik for kritiske underfrekvenser

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 

forbindelse med systemstabilitet og 

systemrestaurering

X X Frekvensrespons- knækfrekvens for LFSM-O Startfrekvens for kritiske overfrekvenser

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 

forbindelse med systemstabilitet og 

systemrestaurering

X X Frekvensrespons - Statik LFSM-O Statik for kritiske overfrekvenser

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 

forbindelse med systemstabilitet og 

systemrestaurering

X X
Delta effektbegrænser - aktiveret / ikke 

aktiveret
Begrænse aktiv effekt ift. mulig aktiv effekt

Frekvenwsregulering - aktivering / 

deaktivering af deltaregulerings funktion til at 

skabe et aktiveffekt reguleringsbånd

Generisk signalliste for elproducerende anlæg - krav til realtidsinformation

Anlægskategorier

BILAG 1.A

B2: anlæg mellem 1 MW og 3 MW

Der skal gøres opmærksom på, at såfremt man ønsker at levere systemydelser (fx. FCR, RR, FRR) fra et anlæg, kan der 

være yderligere krav til signaler i den forbindelse, ud over nedenstående liste. Man bør derfor orientere sig i reglerne 

herfor, såfremt man har interesse i at levere sådanne ydelser.
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X X
Delta effektbegrænser - reguleringsreserve - 

Pdelta
Begrænse aktiv effekt ift. mulig aktiv effekt

Frekvenwsregulering - setpunkt for 

deltaregulerings funktion til at skabe et 

aktiveffekt reguleringsbånd

X X
Vindkraft: Aktivering/deaktivering af 

nedreguleringsfunktionen for aktiveffekt på ved 

høje vindhastigheder

Reducere den aktive effekt ved høje 

vindhastigheder på en kontrolleret måde 

således at der ikke opleves momentane udfald 

af aktiv effekt når vindhastigheden overstiger 

vindkraftværkets højvindsbegrænsning.

Nedregulerings funktion til at skabe en 

kontrolleret nedregulering ved høje 

vindhastigheder

X:PPM

(Muligt 

signal 

for 

SGM)

X:PPM

(Muligt 

signal 

for SGM)

Systemværn
Aktivering / deaktivering af systemværn 

funktion

X X Systemværn Sætte trin for systemværn funktion

X X X X X Stop signal
Fremtvinge øjeblikkelig ( < 5 s) nødlukning af 

anlægget.

Mulighed for at stoppe et anlæg afht. person- 

og anlægssikkerhed 

(Aktivering / deaktivering af stop signal)

X X X X X Holde signal
Forhindrer (gen)indkobling af anlægget når 

signallet er sandt.

Mulighed for at forhindre et anlæg i af 

genindkoble afht. person- og 

anlægssikkerhed

(Aktivering / deaktivering af genindkobling)
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XCJS/XCJS 

 

Energinets kommentarer/overvejelser til RfG artikel 

5 om tærskelværdier.

 
Under behandlingen af tærskelværdier har Energinet oplevet stor modstand fra netselskaberne 

i forhold til de foreslåede værdier. 

 

Vi har nedenfor forholdt os til hovedpunkterne i de fremlagte bekymringer. 

 

Baggrunden for de foreslåede værdier 

ENTSO-E's fælleseuropæiske vejledning for fastsættelse af tærskelværdier, 'Selecting national 

MW boundaries' af 16. november 2016, lægger op til, at vurderingen overordnet set bør: 

- fastholde eksisterende krav fra tidligere nationale forskrifter, hvor disse krav har vist 

deres berettigelse gennem driftserfaringer både under normale omstændigheder og i 

nøddriftssituationer 

- tage produktionsporteføljens karakteristika og udvikling i betragtning (herunder ni-

veauet af vedvarende energi) 

- tage det nationale systems karakteristika og udvikling i betragtning (herunder tæthe-

den af forbrugs- og produktionsenheder) 

- sikre, at der stilles de nødvendige krav for at garantere forsyningssikkerheden med 

hensyn til de specielle forhold, der eksisterer i hvert nationalt system (fx afhængighed 

af import fra udlandet). 

 

Tabel 1 viser en opsummering af de eksisterende krav i de nuværende 4 tekniske forskrifter 

modstillet kravene for de to hovedområder i RfG’en (SPGM/PPM): 
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Tabel 1 

Tabel til sammenligning af udvalgte anlægskrav 

 TF 3.2.1 TF 3.2.2 TF 3.2.5 TF 3.2.3 2016/631 - SPGM 2016/631 - PPM 

 A1 A2 B C D A2 B C D A2 B C D A B C D A B C D 

ROCOF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FRT - - - X X - - X X - X* X X - X X X - X X X 

Reaktiv fejlstrøm - - - X X - - X X - - - - - - - - - X X X 

Frekvensrespons, 

LFSM-O 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Frekvensrespons, 

LFSM-U 
- - - - - - - - - - - X X - - X X - - X X 

Frekvensregulering, 

FSM 
- - - X X - - - X - - X X - - X X - - X X 

Reaktive egenska-

ber 
X X X X X X X X X X X X X - X X X - X X X 

Signaludveksling, 

start/stop 
X X X - - X X - - X X - - X X - - X X - - 

Online kommunika-

tion 
- X X X X - X X X - - X X - X X X - X X X 

  

Nuværende tærskelværdier i tekniske forskrifter: 

A1: Til og med 11 kW  

A2: Større end 11 kW til og med 50 kW  

B: Større end 50 kW til og med 1.5 MW  

C: Større end 1.5 MW til og med 25 MW 

D: Større end 25 MW. 

 

X*: Anlæg mindre end 200 kVA undtaget. 

 

Tabellen udgør ikke en udtømmende oversigt over anlægskrav. 

 

 

Forslag til tærskelværdier jf. 2016/631:  

A: Til og med 125 kW 

B: Større end 125 kW til og med 3 MW 

C: Større end 3 MW til og med 25 MW 

D: Større end 25 MW.  
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Ved fastsættelse af grænsen mellem type A og B, skal følgende særligt tages i betragtning: 

- behovet for FRT-egenskaber på små produktionsenheder, da forsyningssikkerheden 

ellers kunne blive sat på spil af et tab af større volumener af produktion ved en fejl i 

transmissionssystemet eller i distributionssystemet. 

- behovet for at udvide overvågningen af mindre produktionsenheder. 

 

Ved fastsættelse af grænsen mellem type B og C, skal følgende også tages i betragtning:  

- at anlægsegenskaberne for at udføre frekvensregulering kan være udfordret ved høje 

andele af VE-produktion, hvor traditionel produktion er fortrængt af VE-produktion og 

derfor ikke er til stede til at støtte systemsikkerheden i visse perioder. I disse tilfælde 

skal behovet for ekstra kapacitet vurderes, både i forhold til mængde og forventet 

størrelse af nye produktionsenheder. 

 

Ved fastsættelse af grænsen mellem type C og D, skal følgende også tages i betragtning: 

- behovet for FRT-egenskaber på store produktionsenheder og enheder, der typisk er 

tilsluttet højere spændingsniveauer, med henblik på at sikre stabiliteten i systemet. 

 

Et væsentligt parameter i ovenstående vurderinger går på forventningerne til produktionspor-

teføljens udvikling. Energinet har i sin fremskrivning af anlægsporteføljen til 2040 taget ud-

gangspunkt i analyseforudsætninger, hvor den nuværende basis (afgifter, tilskudsordninger og 

lign.) sammenvægtes med en samfundsøkonomisk tilgang. Oplægget til analyseforudsætnin-

gerne er kvalificeret gennem interviews med relevante aktører. En fremskrivning kun til 2022 

har været diskuteret, men da egenskaberne for de anlæg, der installeres i systemet nu, vil fast-

holdes i hele anlæggets levetid, vil et tidsperspektiv frem til 2022 anses for at være alt for kort, 

da anlægs levetid må forventes at være længere. Der kravsættes ikke med tilbagevirkende 

kraft i henhold til forordningen. 

 

I ENTSO-E’s vejledning er der lagt vægt på udvikling af systemet med eksempelvis store mæng-

der VE samt ændringer fra store synkrongeneratoranlæg på transmissionsniveau mod distribu-

tionsniveau ofte med PPM.  

De samme tekniske forhold er ligeledes fremhævet i RfG artikel 4(3). På disse områder er ud-

viklingen allerede meget langt fremme i Danmark. Det må derfor være oplagt, at Danmark ta-

ger udgangspunkt i det eksisterende el-system og samtidig tilgodeser anlægsudviklingen for 

VE-anlæg uden at kompromitterer systemstabiliteten og forsyningssikkerheden, og derfor lig-

ger væsentligt under de maksimalt tilladte tærskelværdier. Samtidig har Energinets erfaring 

med fastsættelse af tilslutningskrav for produktionsanlæg vist, at selvom den systemansvarlige 

virksomhed driver processen i forbindelse med udarbejdelse af krav og egenskaber, er der ab-

solut ingen indflydelse på hastighed eller omfang af tilslutninger. Det er derfor særdeles nød-

vendigt at bevare systembetragtningen samt forstå, at det ikke er en mulighed at kravsætte 

bagudrettet på eksisterende anlæg i de mindre kategorier. 

 

Der er forventninger til en meget stor udvidelse af andelen af energi produceret af A- og B-

anlæg. Den væsentligste del af denne udvidelse forventes at ske med VE-produktionsenheder. 

Det er forventningen, at denne udvikling vil ske over de kommende år, hvor den teknologiske 

udvikling betyder, at behovet for subsidering er faldende og derfor over tid ikke længere styrer 

VE-udviklingen. Da kravene i RfG kun gælder for nye anlæg, så vidt angår A- og B-anlæg, er det 

vigtigt, at de rette krav stilles rettidigt af hensyn til udviklingen i anlægsmassen. En efterføl-

gende opgradering af den eksisterende anlægsmasse må forventes at være særdeles omkost-
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ningstung, som det blev set i forbindelse med den store 50,2 Hz-solcellesag i Tyskland, Italien 

og Spanien i 2010-2014. Dansk Energi har tidligere argumenteret på vegne af netselskaberne, 

at en tilpasning af alle kommunikationsenheder vil være særdeles bekostelig. Det er Energinets 

vurdering, at man, ved at sætte de rette krav til rette tid, opnår den højeste effektivitet og de 

laveste samlede omkostninger, hvorfor det må anses for at være proportionalt. 

 

Begrundelsen for, at værdierne ikke er sat svarende til maksimumværdierne i RfG’en, er, at 

værdierne netop ikke er fastsat fra europæisk hold, blandt andet på grund af de store forskel-

ligheder, der er i anlægssammensætningen og dermed systemerne i de forskellige medlems-

stater. Værdierne afviger ikke væsentligt fra de nuværende anlægskrav i gældende tekniske 

forskrifter. Med andre ord er de kommende krav, som stilles til de forskellige anlægstyper med 

indførelsen af RfG'en, meget lig de eksisterende.  

 

Netselskaberne har i den forudgående dialog udtrykt ønske om at øge grænsen for A-anlæg. På 

baggrund af den forventede stigning i andelen af A- og B-anlæg i henhold til fremskrivning af 

anlægsporteføljen, er det imidlertid fundet systemmæssigt mest forsvarligt, at foreslå en tær-

skelværdi i nærheden af den nuværende fra de tekniske forskrifter. Særligt ses et behov for at 

sikre FRT-egenskaber for en passende stor del af den fremtidige mængde af produktionsanlæg, 

men også et behov for at fastholde produktionsandelen af anlæg, der kan kommunikeres med. 

I den nuværende anlægsfordeling repræsenterer C- og D-anlæg ca. 90 % af anlægsmassen. 

Med fremskrivning af udviklingen, hvor der forventes en væsentligt større andel af A-anlæg vil 

billedet ændre sig, så B-, C- og D-anlæg udgør ca. 85 % af anlægsmassen. Således fastholdes 

det nuværende krav til andelen af anlæg, der har FRT-egenskaber i store træk, selv om kravet i 

fremtiden vil gælde for alle B-anlæg, hvor det tidligere kun var gældende for udvalgte. Set i et 

andet perspektiv vil den fremtidige produktion potentielt set kunne leveres af A- og B-anlæg på 

en dag, hvor der er lavt forbrug og mulighed for fuld produktion fra solenergi suppleret med 

vindenergi. På denne baggrund er det vurderet, at udvidelse af grænsen fra 125 kW til 500 kW 

(som ønsket) ikke vil være tilrådelig og desuden teknisk rationale for et produktionsanlæg til-

sluttet på lavspændingsniveau.  

Endvidere er andelen af den store mængde decentral produktion særdeles vigtig at tage i be-

tragtning i forhold til tærskelværdier og FRT egenskaber. Dels for at sikre tilstrækkelig ro-

busthed for de distributionstilsluttede produktionsanlæg i forhold til fejl i transmissionsnettet 

men også mod fejl i distributionsnettet, da et større udfald vil påvirke systemsikkerheden. Lige-

ledes vil den fortsatte udbygning/formaskning af transmissionsnettet medføre, at fejl i et punkt 

i distributionsnettet vil kunne ”forplantes” til andre distributionsnet i kraft af den tættere elek-

triske afstand, jf. den førnævnte forøgede udbygning/formaskning af transmissionsnettet. Po-

pulært sagt vil en fejl i ét distributionsnet kunne medføre et spændingsdyk i et nabodistributi-

onsnet, og dermed medføre udfald af større mængder decentral produktion, hvis disse anlæg 

ikke gøres tilstrækkelige robuste for sådanne fejl. 

 

Konsekvensen af at sætte grænsen mellem A- og B-anlæg for lavt vil være, at vi kommer til at 

mangle væsentlige egenskaber i systemet, herunder blandt andet informationsudveksling og 

FRT-egenskaber. I en sådan situation ville en sikring af nettet kræve, at der blev indkøbt store 

mængder reserve for at kompensere for disse manglende egenskaber. I sammenligning med 

omkostninger ved indkøb af reserver forventer Energinet, at netselskabernes administrations-

omkostninger vil være marginale. 

 

Der har undervejs været udtrykt ønske fra netselskaberne om en detaljeret underbygning af 

valg af tærskelværdier med analyser. Fremskrivningen af anlægsporteføljen er baseret på ana-

lyse, men det blev på et koordinerende møde mellem TSO og netselskaberne konstateret, at 
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andelen af ukendte parametre er for stor til, at en detaljeret teknisk analyse af systemets reak-

tion kan give et konkluderende resultat. Muligheden for at ændre på parametre i en sådan 

analyse vil gøre, at analysen kan give en lang række resultater, alt afhængigt af fokusområde og 

ønsker. I stedet er der i denne sammenhæng trukket på den ekspertise, der er opbygget hos 

udvalgte eksperter på baggrund af de analysearbejder, som de gennemfører i deres hverdag. 

 

Opdelingen mellem type B og C er foreslået til 3 MW. Med en stor andel af VE-produktion er 

det væsentligt, at grænsen ikke sættes for højt, da der er behov for en væsentlig andel af an-

læg, som kan bidrage med robusthed og systemstabiliserende egenskaber. Udvidelsen fra den 

nuværende nationale grænse på 1,5 MW er sket med udgangspunkt i, at den teknologiske ud-

vikling har drevet minimumsstørrelsen på enkelttilsluttede C-anlæg op. Med denne ændring er 

netselskabernes ønske om en forøgelse af grænsen delvist imødekommet. Derudover stemmer 

en tærskelværdi på 3 MW overens med udviklingen af vindgeneratorer. 

 

Grænsen mellem C- og D-anlæg er foreslået til 25 MW, hvilket svarer til den grænse, vi har i 

dag, og er understøttet i elforsyningslovens og varmeforsyningslovens effektgrænser. Der har 

ikke været større interesse for at ændre på denne grænse fra interessenterne, og med en fast-

holdelse af denne grænse forventes det, at der vil være en passende andel af anlæg til rådig-

hed, som kan understøtte systemets stabilitet. 

 

Netselskaberne har fremført bekymringer om særlige danske regler, både angående tærskel-

værdiernes niveau og på udvalgte tekniske områder. Energinet er bekendt med, at flere andre 

lande vælger samme niveau og kan ikke genkende de nævnte tekniske udfordringer men har 

set, at de er mulige at løse i det nuværende marked med den eksisterende teknologi. 

 

Dansk Energi henviser til, at Energinet ønsker at indføre et nyt koncept for informationsudveks-

ling. Dette er et arbejde, der sker i forbindelse med gennemførelsen af forordningen System 

Operation og ikke RfG. Det koncept, som Dansk Energi beskriver, svarer ikke fuldkommen til 

det, som Energinet påtænker. Konceptet er baseret på de internationale standarder som EU-

kommissionen har peget på, og er derfor ikke en dansk opfindelse. Samtidig skal det anføres, at 

der er igangsat et arbejde om færdigudvikling af dette koncept for informationsudveksling. Der 

har allerede været afholdt en række arbejdsgruppemøder herom i 2018, og der vil blive afholdt 

en række yderligere møder i 2018. Dialogen herom finder Energinet bedst sker i forbindelse 

med dette arbejde. 

 

Som der har været talt om på disse arbejdsgruppemøder om informationsudveksling, er det 

tanken, at der laves overgangsordninger, således at implementeringen kan ske på en afbalan-

ceret vis og med færrest mulige omkostninger for alle, ligesom det skal overvejes at friholde 

nogle typer af eksisterende anlæg. Dette er en diskussion, der endnu udestår.  
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KOMMENTARER/OVERVEJELSER TIL ØVRIGE KRAV 

(ARTIKEL 13-28) 
 

 

General requirements for type A power-generating modules 

Artikel 13 (1)(a)(i) 

Energinet har valgt det mindst restriktive krav inden for forordningens muligheder. Da mini-

mumskravet gælder i Europa generelt, så forventes det ikke, at der vil være udfordringer for 

opfyldelse i forbindelse med tilslutning af nye anlæg. 

 

Desuden er der inkluderet en teknisk præciserende tekst, som begrænser den maksimale drift-

stid under 49 Hz til 60 minutter. 

 

Artikel 13 (1)(a)(ii) 

Det er ikke fundet nødvendigt at udvide frekvens- og spændings området for hverken trans-

missionsnettet eller distributionsnettet. 

 

Artikel 13 (1)(b) 

Fastsættelse af ROCOF-krav (Rate of Change of Frequency) inkluderer blandt andet anvisninger 

fra den fælles ENTSO-E-analyse-enhed, SPD, som har arbejdet med emnet i over et år og på 

denne baggrund udgivet en rapport. Det har haft indflydelse på, at den indtil nu anvendte 

ROCOF værdi på +/- 2,5 Hz/s er reduceret til +/-2 Hz/s. Foruden dette suppleres det tekniske 

krav med en national afstemning af målekrav og beregningsprincip, der er behandlet i RfG 

arbejdsgruppen faciliteret af Energinet.  

 

Artikel 13 (2)(a-d) 

På aggru d af koordi eri g ed tilstøde de TSO’er er der fastsat græ seværdier og karakte-

ristikker. Både for det nordiske henholdsvis for det central-europæiske område er der valgt en 

fælles grænseværdi og ens karakteristikker, som sikrer, at der sker en ensartet respons fra 

anlæggene, som er placeret i samme synkronområde. Dette giver en ligebehandling i forhold til 

markedsmekanismer overfor muligheden for at levere effekt.  

 

Frekvensknækket skal ligge i intervallet 50,2 – 50,5. For det centraleuropæiske område er valgt 

50,2, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på grund af de mange tilsluttede enheder, og et 

lavt niveau kan vælges uden at man vil ende i tvunget frekvensregulering for ofte. Modsat er 

der for Norden valgt 50,5 for at den automatiske regulering begrænses. Det forventes, at nye 

anlæg nemt vil kunne overholde kravet om frekvensrespons ved overfrekvens, da kravet er ens 

på tværs af Europa, og derfor må forventes at blive standard for ny-producerede enheder. 

Forskellen i basisindstillinger mellem de 2 synkronområder forventes ikke at udgøre en udfor-

dring, da basisfunktionaliteten er ens. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 
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Artikel 13 (2)(f)(i) 

I forbindelse med frekvensrespons ved overfrekvens reducerer et produktionsanlæg den aktive 

effekt som funktion af stigende frekvens og produktionsanlæggets minimumsniveau for, at 

aktiv effekt kan derved nås. Hvis dette indtræffer skal produktionsanlægget opretholde dette 

minimumsniveau af aktiv effekt, da dette er mere fordelagtigt for det kollektive elsystem i en 

stabiliserings- og efterfølgende restaureringssituation end alternativet, der er at yderlige ned-

regulere aktiv effekt, det vil sige at frakoble produktionsanlægget. 

 

Kravet om respons er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. Stop ved produkti-

onsanlæggets minimumsniveau er nyt men ikke teknisk kompliceret og derfor ikke en udfor-

dring. 

 

Artikel 13 (2)(f)(ii) 

Option om at frakoble produktionsanlægget. Denne option vælges ikke. 

 

Artikel 13 (4) 

Tilladelig reduktion af aktiv effekt ved faldende frekvens er valg ud fra det mindst restriktive 

krav, som forordningen tillader. Da det er minimumskravet, defineret i forordningen, forventes 

det, at ingen produktionsanlæg vil opleve udfordringer i forbindelse med efterlevelse af kravet. 

 

Artikel 13 (5)(a) 

Energinet har i ældre tekniske forskrifter haft beskrevet omgivelseskonditionerne særdeles 

specifikt. Dette er Energinet dog gået bort fra, da det ikke bidrager med noget teknisk eller 

forpligter anlægsejer i forbindelse med den producerede og leverede energi som produceres 

på markedsvilkår. Af den grund har Energinet valgt at lave e  så ”løs” for uleri g i stedet for 
at afvige fra at fastsætte et veldefineret krav. 

 

Artikel 13 (7)(a) 

Kravet er gældende for type A, B og C anlæg. Frekvensbåndet er defineret ud fra normaldrifts-

området som desuden er markedsreguleret, og hvor der udøves frekvensregulering. Det af-

grænses af øvre og nedre knækfrekvens, hvor den respektive frekvensrespons autonomt star-

ter. 

 

Kravet om 3 minutters godkendt spænding og frekvens er det samme krav som anvendes i dag 

i de tekniske forskrifter. Synkroniseringen skal naturligvis foregå automatisk. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 13 (7)(b) 

Maksimal tilladelig gradient efter synkronisering var oprindeligt tilladt med 100 % /Pn/min. 

Efter aftale med Dansk Energi i forbindelse med kravkoordination er den maksimale tilladelige 

gradient reduceret til 20 % /Pn/min. Afvejningen mellem for stor og lille gradient er naturligvis 

de ubalancer i elsystemet en hhv. stor og lille gradient vil kunne medføre samt at have et funk-

tionelt krav.  

 

General requirements for type B power-generating modules 

Artikel 14 (3)(a)(i) + (ii) + (iii) 

Begrebet Fault-ride-through (FRT) egenskaber anvendes til at beskrive og definere krav til et 

produktionsanlægs evne til at modstå et spændingsdyk målt i anlæggets nettilslutningspunkt i 
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forbindelse med en større driftsforstyrrelse, fx i form af en kortslutning i det kollektive elforsy-

ningsnet. Definitionen af spændingsdykket omfatter både den optrædende restspænding (Uret) 

i anlæggets nettilslutningspunkt under driftsforstyrrelsen og spændingsdykkets varighed. 

Sidstnævnte forhold defineres med parameteren den maksimale fejltid (tclear) i kraft af de i 

elforsyningsnettet anvendte beskyttelsessystemer, hvis formål er at bortkoble den fejlramte 

(kortsluttede) netkomponent, således driftsforstyrrelsens konsekvenser kan begrænses. Et 

produktionsanlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er således vitale for stabiliteten af det 

kollektive elforsyningsnet og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med større driftsfor-

styrrelser. 

 

Fremtidens produktionsanlæg skal kunne indgå i et elsystem overvejende baseret på vedva-

rende energi, hvor antallet af systembærende enheder vil være varierende og begrænset. Det 

betyder blandt andet, at der er berettiget fornyet fokus på, at produktionsanlæg skal udvise 

”ro usthed” over for driftsforstyrrelser og esidde ege ska er til reguleri g og sta iliseri g af 
det kollektive elsystem uanset teknologi, nettilslutningspunkt og spændingsniveau. (Type A 

anlæg som forventes tilsluttet lavspænding er dog undtaget jf. forordningen.) 

 

Af hensyn til forsyningssikkerheden skal et produktionsanlæg udvise robusthed overfor drifts-

forstyrrelser, således anlægget forbliver nettilsluttet, og produktionen kan opretholdes i størst 

muligt omfang efter driftsforstyrrelsens bortkobling. De specificerede FRT-krav skal afspejle 

elsystemets karakteristika, herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for 

driftsforstyrrelser og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må 

ikke medføre udfald af større mængder produktion grundet den sysstemmæssige konsekvens 

forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store dele af 

elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde produktion. Sondringen 

mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæggenes teknologi og kritikalitet er 

årsagen til de graduerede fault-ride-through egenskaber for de enkelte typer af produktionsan-

læg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 

 

Endvidere er det vigtigt at tage den fremtidige mængde decentral produktion i betragtning i 

forhold til produktionsanlægstypen og de påkrævede FRT-egenskaber. Dels for at sikre til-

strækkelig robusthed for de distributionstilsluttede produktionsanlæg i forhold til fejl i trans-

missionsnettet som tidligere nævnt, men også mod fejl i distributionsnettet, da et større udfald 

vil påvirke systemsikkerheden. Behovet for FRT-egenskaber underbygges endvidere af den 

fortsatte udbygning/formaskning af transmissionsnettet, herunder øget kabellægning, som 

medfører, at fejl i et pu kt i distri utio s ettet vil ku e ”forpla tes” til a dre distri utio s et 
i kraft af den tættere elektriske afstand, jf. den førnævnte forøgede udbygning/formaskning af 

transmissionsnettet. Populært sagt vil en fejl i ét distributionsnet kunne medføre et spæn-

dingsdyk i et nabodistributionsnet, og dermed medføre udfald af større mængder decentral 

produktion, hvis disse anlæg ikke gøres tilstrækkelige robuste for sådanne fejl. 

 

De definerede FRT-egenskaber fastlægges således på baggrund af et produktionsanlægs nettil-

slutningspunkt (distributions- eller transmissionsniveau), anlæggets teknologi samt de spæn-

dingsdyk, der kan opstå i nettilslutningspunktet i forbindelse med en større driftsforstyrrelse i 

det kollektive elforsyningsnet.  

 

Kravet til et produktionsanlægs FRT-egenskaber er ikke nyt, idet dette allerede er specificeret i 

de hidtidige tekniske forskrifter. Forordningen introducerer berettiget et generelt FRT-krav for 

Type B anlæg, hvilket er hensigtsmæssigt set i forhold til den forventede udvikling i omfanget 
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af denne type produktionsanlæg og den afledte påvirkning af det sammenhængende kollektive 

elsystem. 

 

Artikel 14 (3)(a)(iv) 

E ergi et pu li erer et ”kortslut i gskatalog”, typisk e  ga g o  året, hvor udvikli ge  i 
transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal og minimal kortslut-

ningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet beregnes. Desuden defineres de 

anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af 

alle transmissionstilsluttede enheder herunder også distributionssystemerne. 

 

Anlægskonditionerne i forbindelse med FRT fastlægges også for B og C anlæg. Med udgangs-

punkt i disse anlægs størrelse og påvirkning på elsystemet defineres anlægskonditionerne til at 

være nominel effekt, Pn, samt en effektfaktor på 1. Det er et lempeligt krav og identisk med 

kravet for termiske anlæg af nogenlunde samme størrelse i dag.  

 

Artikel 14 (3)(a)(v) 

Den fastlagte og definerede beregningsmetode i kortslutningskataloget anvendes. 

 

Artikel 14 (3)(b) 

Kravet er gældende for symmetriske såvel som asymmetriske fejl. Principielt giver forordnin-

gen mulighed for at definere karakteristik ved asymmetriske fejl, men den mulighed anvender 

Energinet ikke. Energinet har ikke tidligere specificeret specifik anlægsrespons i forbindelse 

med asymmetrisk fejl. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 14 (4)(a) 

Konditioner for genindkobling af et produktionsanlæg i forbindelse utilsigtet udkobling define-

res som de eksakt samme konditioner som anvendes i forbindelse med automatisk synkronise-

ring. Kravet er gældende for type B, C og D anlæg. Frekvensbåndet er defineret ud fra normal-

driftsområdet, som desuden er markedsreguleret, og hvor der udøves frekvensregulering. Det 

afgrænses af øvre og nedre knækfrekvens, hvor den respektive frekvensrespons autonomt 

starter. 

 

Kravet om 3 minutters godkendt spænding og frekvens er det samme krav som anvendes i dag 

i de tekniske forskrifter. Synkroniseringen skal naturligvis foregå automatisk. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 14 (5)(a)(i) 

Kravet er relevant for D anlæg og i denne forbindelse specifikt med hensyn til systemværn. 

Systemværn er en nødreguleringsfunktion, hvor anlægget har mulighed for meget hurtigt at 

nedregulere til et af 5 foruddefinerede niveauer af aktiv effekt. Systemværn anvendes enkelte 

steder i elsystemet i dag og er et standardkrav for sol og vind i dag. Et muligt krav præciseres 

for synkrongeneratorer, når POC er kendt. Der skelnes mellem generatortypen i forhold til 

standardkrav og POC specifikt krav, da det er væsentligt mere kompliceret at realisere funktio-

naliteten på et produktionsanlæg med synkrongenerator.  

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 
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Artikel 14 (5)(b)(i) 

Den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager ud-

gangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelsesmetoderne sikrer både transmissionssy-

stemet samt de i tilslutningspunktet relevante komponenter samt produktionsanlægget. Aktu-

elle indstillinger tager igen udgangspunkt i en specifik net- og anlægsanalyse. Aktuelle drifts-

indstillinger anføres i tilslutningsaftalen. I denne artikel er Energinet mere informativ omkring 

beskyttelse end man hidtil har været i de tekniske forskrifter. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 14 (5)(b)(iii) 

Beskyttelsen for anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelseskoordineringsstudie som an-

lægsejer gennemfører. Dette er nødvendigt for at sikre korrekt valg af beskyttelse af anlæg og 

net samt for at sikre selektivitet mellem net- og anlægsbeskyttelse. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 14 (5)(d)(i) 

Artiklen har været intenst diskuteret, både aktører imellem men også mellem Dansk Ener-

gi/netselskaber og Energinet. I forbindelse med udarbejdelsen af informationslisten bliver der 

også taget stilling til, om informationen er udset til periodisk opdatering, eller om det skal være 

”Real Ti e”. De  ege tlige eslut i g er truffet i ar ejdsgruppe  for i for atio sudveksli g. 
 

Artikel 14 (5)(d)(ii) 

Arbejdsgruppen for Informationsudveksling med anlæg har udarbejdet listen over minimums-

krav for informationer og data, som et produktionsanlæg skal kunne stille til rådighed på en 

veldefineret anlægssnitflade, hvor den relevante bruger kan hente den information, brugeren 

har adgang til. Konceptet har været meget debatteret igennem flere år startende med det 

europæiske EU mandatarbejde M/490 og testet i det danske CHPCOM projekt. For at undgå 

levering af samme information/data til flere brugere er det Energinets holdning, at data, bl.a. 

på gru d af datasikkerhed, ikke skal tra sporteres af e  ” elle a d” e  he tes af de  
relevante bruger på anlægssnitfladen. Se specifik begrundelse på næste side. 
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Anlægskategorier 
  

    

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet 

    X X X 
Nettilslutningsafbryder / swich gear status i 
anlæggets tilslutningspunkt 

Indikere om der er elektriske forbin-
delse fra anlægget til det offentlige 
netværk. Værdien skal afspejle den 
faktisk status, ikke kun den ønskede 
indstilling. 

Tilstandsestimering af elsystemet, 
herunder kortslutningseffekt 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag 
til kortslutningseffekten i systemet. 
DSO: Signalet er påkrævet for at kunne kontroller om anlægget er indkoblet eller ej, derudover anvendes afbryder status til 
tilstandsestimering herunder kortslutningsberegninger. 

    X X X 
Generatorafbryder / swich gear status i gene-
rator tilslutningspunkt 

Indikere om der er elektriske forbin-
delse fra den enkelte generator til 
det offentlige netværk. Værdien skal 
afspejle den faktisk status, ikke kun 
den ønskede indstilling. 

Tilstandsestimering af elsystemet, 
herunder kortslutningseffekt 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag 
til kortslutningseffekten i systemet. 

    X X X Aktiv effekt kW - målt i tilslutningspunktet Måling af aktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet samt tjekke om de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt 
DSO:Målingen er påkrævet at den anvendes til tilstandsestimering og vurdering af belastningen i distributionsnettet. 

      X X Planlagt aktiv effekt Overførsel af planlagt aktiv effekt   Jf. artikel 15, stk. 2, g (ii) 

    X X X Aktiv effekt regulering - gradient begrænser 

Aktivering/deaktivering af gradient 
begrænser for aktiv effekt ved ind-
kobling / udkobling og setpunktsæn-
dring 

Elsystem stabilitet og restaurering 
TSO: Aktivering/deaktivering af funktionen som er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i 
elsystemert er overholdes i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

    X X X 
Aktiv effekt regulering - gradient for op regule-
ring af aktiv effekt 

Setpunkt for maks. gradient for aktiv 
effekt ved indkobling og setpunkts-
ændring 

Elsystem stabilitet og restaurering 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

    X X X 
Aktiv effekt regulering - gradient for ned 
regulering af aktiv effekt 

Setpunkt for maks. gradient for aktiv 
effekt ved indkobling og setpunkts-
ændring 

Elsystem stabilitet og restaurering 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

    X X X Aktiv effekt regulering - absolut begrænser 
Aktivering af midlertidligt reducere 
den maks. tilladte aktive-effekt 
produktion fra anlægget 

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller 
omlægning i net) 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert kan overholdes i alle driftsituatio-
ner, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
Årsagen til en begræsning af aktiveffekt kan skylde fx. termiske begrænsninger i brydere, transformatorer, linjer etc. 
DSO: Signalet er påkrævet for at kunne begrænse den aktive effekt i forbindelse med flaskehalse ved fejl eller vedligehold i 
distributionsnettet, således at de termiske begrænsninger i distributionsnettet ikke overskrides.  

    X X X 
Aktiv effekt regulering - ønsket max aktiv 
effekt 

Setpunkt for midlertidligt reducere 
den maks. tilladte aktive-effekt 
produktion fra anlægget 

Elnetbeskyttelse (fx ved fejl eller 
omlægning i net) 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert kan overholdes i alle driftsituatio-
ner, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
Årsagen til en begræsning af aktiveffekt kan skylde fx. termiske begrænsninger i brydere, transformatorer, linjer etc. 
DSO: Signalet er påkrævet for at kunne begrænse den aktive effekt i forbindelse med flaskehals ved fejl eller vedligehold i distri-
butionsnettet, således at de termiske begrænsninger i distributionsnettet ikke overskrides.  

    X X X 
Aktiv effekt regulering - strøm målt i tilslut-
ningspunktet 

Måling af RMS strøm Tilstandsestimering af elsystemet 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO: Målingen er påkrævet for at kunne styre distributionsnettet og vurdere den termiske kapacitet for komponenter i nettet 
ved omlægninger og i normaldrift. Derudover anvendes strømmålingen også til tilstandsestimering. 

    X X X 
Reaktive effekt Mvar - målt i tilslutningspunk-
tet 

Måling af reaktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, 
herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO: Målingen er nødvending for at kunne kontrollere at den ønskede reaktive effekt også bliver leveret.  Derudover anvendes 
målingen også til tilstandsestimering.  
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Anlægskategorier 
  

    

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet 

      X X Effektfaktor - cos(phi) målt i tilslutningspunktet 
Måling af Cos(phi). Afvigelser mellem 
setpunktet og målinger kan opstå 
midlertidigt når setpunktet ændres. 

Sammenligne setpunktet med 
faktisk drift ifbm spændingsregule-
ring og reaktiv effektregulering. 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Målingen er påkrævet for at kunne tjekke om effektfaktorerreguleringen fungere korrekt. (Denne værdi må godt være 
beregnet) 

    X X X Effektfaktor - aktiveret / ikke aktiveret   
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Kommandoen er påkrævet for at kunne aktivere eller deaktivere effektfaktorregulering. 

    X X X Effektfaktor - ønsket PF i tilslutningspunktet   
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Signalet er påkrævet for at kunne regulere anlæggets reaktive effekt. Reguleringen bruges primært til at kompensere an-
læggets egen påvirkning af nettet - fx  påvirkning af spændingen i tilslutningspunktet eller reaktive effekttab hidrørende anlæg-
get. 

    X X X 
Reaktiv effekt regulering - aktiveret / ikke 
aktiveret 

  
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Kommandoen er påkrævet for at kunne aktivere eller deaktivere Q-regulering. 

    X X X 
Reaktiv effekt regulering - ønsket reaktiv effekt 
i tilslutningspunktet 

  
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Signalet er påkrævet for at kunne regulere den reaktive effekt i forbindelse med at netselskaber skal overholde et krav til 
udveksling af reaktiv effekt mellem distributions- og transmissionsnettet.  Derudover er det også for at sikre stabiliteten i distri-
butionsnettet 

        X Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber     
TSO: KCEL skal, real-time, kende reaktive reserve i det kollektive elforsyningsnet, for at udføre arbejde med manuel spændings-
regulering/reducere reaktiv effekt flows.  

        X Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber     
TSO: KCEL skal, real-time, kende reaktive reserve i det kollektive elforsyningsnet, for at udføre arbejde med manuel spændings-
regulering/reducere reaktiv effekt flows.  

    X X X Spænding målt i tilslutningspunktet Måling af RMS spænding Tilstandsestimering af elsystemet 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, 
herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Målingen er påkrævet for at kunne tjekke om anlægget er spændingssat og for at sikre spændingsstabiliteten af distributi-
onsnettet.  Derudover bliver målingen brugt til tilstandsestimering og overvågning af spændingsregulering. 

      X X 
Spændingsregulering - aktiveret / ikke aktive-
ret 

  
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre spændingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgrænser i 
elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Kommandoen er påkrævet for at kunne aktivere eller deaktivere spændingsreguleringen. 

      X X Ønsket spænding i spændingsreferencepunkt   Spændingsregulering. 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.DSO:Signalet er påkrævet for at 
kunne sikre at spændingen holder sig inden for normalspændingsintervallet og opretteholdelse af spændingsstabiliteten.  
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Anlægskategorier 
  

    

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet 

      X X Statik for spændingsregulering   
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre spændingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgrænser i 
elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO:Signalet er påkrævet for at kunne sikre at spændingen holder sig inden for normalspændingsintervallet og opretteholdelse 
af spændingsstabiliteten 

      X X 
Frekvens regulering - frekvens målt i tilslut-
ningspunktet 

Måling af frekvens 
Frekvensregulering under systemre-
staurering og resynkronisering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgen-
etablering. 

      X X 
Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret 
"frekvensmaster" 

  Overvåge regulator for frekvens 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgen-
etablering. 

      X X 
Referencefrekvens - ønsket frekvens i tilslut-
ningspunktet -  fref 

Frekvenssetpunkt, når et anlæg skal 
være frekvensmaster. 

Frekvensstabilitet 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgen-
etablering. 

      X X 
Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret 
FSM 

  Overvåge regulator for frekvens 
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt ved normal drift. 

      X X Frekvens regulering - FSM1 FRI  
Frekvens Respons Insensitivitet for 
frekvensfald 

Frekvensstabilitet. Frekvensregule-
ring 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt ved normal drift. 

      X X Frekvens regulering - FSM1 Statik Statik for frekvensfald 
Frekvensstabilitet. Frekvensregule-
ring 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt ved normal drift. 

      X X Frekvens regulering - FSM2 FRI  
Frekvens Respons Insensitivitet for 
frekvensstigninger 

Frekvensstabilitet. Frekvensregule-
ring 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt ved normal drift. 

      X X Frekvens regulering - FSM2 Statik Statik for frekvensstigninger 
Frekvensstabilitet. Frekvensregule-
ring 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre frekvensreguleringsfunktionen for at sikre overholde delse af de dynamiske stabili-
tetsgrænser i elsystemert er overholdt ved normal drift. 

      X X Frekvensrespons- knækfrekvens for LFSM-U 
Startfrekvens for kritiske underfre-
kvenser 

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 
forbindelse med systemstabilitet og 
systemrestaurering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

      X X Frekvensrespons - Statik LFSM-U Statik for kritiske underfrekvenser 
Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 
forbindelse med systemstabilitet og 
systemrestaurering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

      X X Frekvensrespons- knækfrekvens for LFSM-O  
Startfrekvens for kritiske overfre-
kvenser 

Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 
forbindelse med systemstabilitet og 
systemrestaurering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

      X X Frekvensrespons - Statik LFSM-O Statik for kritiske overfrekvenser 
Frekvensstabilitet. Til anvendelse i 
forbindelse med systemstabilitet og 
systemrestaurering 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
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Anlægskategorier 
  

    

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet 

      X X 
Delta effektbegrænser - aktiveret / ikke aktive-
ret 

Begrænse aktiv effekt ift. mulig aktiv 
effekt 

Frekvenwsregulering - aktivering / 
deaktivering af deltaregulerings 
funktion til at skabe et aktiveffekt 
reguleringsbånd 

TSO: signalet  er påkrævet for at kunne aktivere/ deaktivere deltaregulerings funktion til at skabe et aktiveffekt reguleringsbånd 

      X X 
Delta effektbegrænser - reguleringsreserve - 
Pdelta 

Begrænse aktiv effekt ift. mulig aktiv 
effekt 

Frekvenwsregulering - setpunkt for 
deltaregulerings funktion til at skabe 
et aktiveffekt reguleringsbånd TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 

driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 

      X X 
Vindkraft: Aktivering/deaktivering af nedregu-
leringsfunktionen for aktiveffekt på ved høje 
vindhastigheder 

Reducere den aktive effekt ved høje 
vindhastigheder på en kontrolleret 
måde således at der ikke opleves 
momentane udfald af aktiv effekt når 
vindhastigheden overstiger vind-
kraftværkets højvindsbegrænsning. 

Nedregulerings funktion til at skabe 
en kontrolleret nedregulering ved 
høje vindhastigheder 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 
driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering ved høje vindhastigheder. 

      

X:PPM 
(Muligt 
signal for 
SGM) 

X:PPM 
(Muligt signal 
for SGM) 

Systemværn   
Aktivering / deaktivering af system-
værn funktion 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne aktivere / deaktivere funktionen til sikring af at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsy-
stemert kan overholdes i trængte driftsituationer, herunder skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
Årsagen til en momentan begræsning af aktiveffekt kan skyldes systemopertøren forsøger at undgå et systemnedbrud ved at 
undgå overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc. 

      X X Systemværn   Sætte trin for systemværn funktion 

TSO: Signalet er påkrævet for i forskellige trin at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert kan overholdes i 
trængte driftsituationer, herunder skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
Årsagen til en momentan begræsning af aktiveffekt kan skyldes systemopertøren forsøger at undgå et systemnedbrud ved at 
undgå overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc. 

X X X X X Stop signal 
Fremtvinge øjeblikkelig ( < 5 s) nød-
lukning af anlægget. 

Mulighed for at stoppe et anlæg 
afht. person- og anlægssikkerhed  
(Aktivering / deaktivering af stop 
signal) 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, 
herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO: Signalet skal være tilstede for at man kan stoppe anlægget i forbindelse med fejl eller vedlighold (RfG krav) 

X X X X X Holde signal 
Forhindrer (gen)indkobling af anlæg-
get når signallet er sandt. 

Mulighed for at forhindre et anlæg i 
af genindkoble afht. person- og 
anlægssikkerhed 
(Aktivering / deaktivering af genind-
kobling) 

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne sikre de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, 
herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering. 
DSO: Signalet skal være tilstede for at man kan holde anlæg fra at indkoble automatisk på nettet. 
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General requirements for type C power-generating modules 

Artikel 15 (2)(a) 

Artiklen omhandler krav i forhold til automatisk regulering af aktiv effekt. Der differentieres 

mellem synkrongeneratorer og Power Park Modul (PPM). Desuden specificeres tolerancer på 

setpunkter og målinger. Gradienterne (minimum 1 % af Pn/min og minimum 20 % af Pn/min) 

er lempelige krav, og ikke noget produktionsanlæggene vil have udfordringer med at efterleve. 

 

Artikel 15 (2)(b) 

Artiklen omhandler krav i forhold til manuel/lokal regulering af aktiv effekt. Samme krav som er 

defineret i artikel 15 (2)(a). 

 

Artikel 15 (2)(c)(i) 

På aggru d af koordi eri g ed tilstøde de TSO’er er der fastsat grænseværdier og karakte-

ristikker. Både for det nordiske henholdsvis for det central-europæiske område er der valgt en 

fælles grænseværdi og ens karakteristikker, som sikrer, at der sker en ensartet respons fra 

anlæggene, som er placeret i samme synkronområde. Dette giver en ligebehandling i forhold til 

markedsmekanismer overfor muligheden for at levere effekt.  

 

Frekvensknækket skal ligge i intervallet 49,8 – 49,5. For det centraleuropæiske område er valgt 

49,8, da frekvensen typisk ligger mere stabilt på grund af de mange tilsluttede enheder, og et 

lavt niveau kan vælges, uden at man vil ende i tvunget frekvensregulering for ofte. Modsat er 

der for Norden valgt 49,5. Det forventes, at nye anlæg nemt vil kunne overholde kravet om 

frekvensrespons ved underfrekvens, da kravet er ens på tværs af Europa, og derfor må forven-

tes at blive standard for ny-producerede enheder. Forskellen i basisindstillinger mellem de 2 

synkronområder forventes ikke at udgøre en udfordring, da basisfunktionaliteten er ens. 

 

Krav i dag er kun gældende for termiske anlæg af type C og D. 

 

Artikel 15 (2)(c)(v) 

I forbindelse med beregning af statikken skal referenceniveauet for aktiv effekt, Pref, bestem-

mes. Pref fastsættes til anlæggets nominelle effekt, Pn. Det sikre en ens, teknologineutral be-

handling af produktionsanlæggene samt en definition og forståelse, da nogle aktører både 

anvender synkrongeneratorer og Power Park Moduler(PPM). 

 

Artikel 15 (2)(d)(i) 

Artiklen giver principielt lov til specifikt at definere effekt responsets størrelse i området defi-

neret til værende mellem 1,5 % og 10 %. Energinet har imidlertid besluttet, at se området som 

et ” i i u skrav” og ikke spe ifi ere et spe ifikt respo s e  lade det være åbent for de 

enkelte aktører, og derved opnå det størst mulige marked. Det definerede område eller krav 

for samme, er ikke anvendt i dag og ikke set som en nødvendighed. Nogle aktører vil se områ-

det som en markedsbegrænsning. Energinet agter ikke at diskvalificere et produktionsanlæg 

som kan performe mere end forordningskravet.  

 

Følso hede  for frekve sreguleri ge  i trodu eres og erstatter det hidtil a ve dte ”død-

å d”. Frekve s å det for frekve sreguleri g defi eres og er i forhold til ko ti e tal Europa 
identisk men udvides for det Nordiske frekvensreguleringsområde fra 50,1 Hz til 50,5 Hz. Be-

slutningen omkring udvidelsen af det Nordiske frekvensreguleringsområde er taget på Nordisk 

TSO niveau, og der har i den forbindelse ikke været indsigelser fra aktører. 

 

Artikel 15 (2)(d)(iii) 
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Den valgte værdi, 30 sekunder, er identisk med den nuværende anvendte værdi. Tiden er den 

maksimale tilladelige responstid inden den ønskede aktive effekt respons opnås. 

 

Artikel 15 (2)(d)(iv) 

Der er naturlig forskel på anlægsrespons, hvis der sammenlignes mellem synkrongeneratoren 

og Power Park Modulet. Artiklen giver mulighed for at specificere respons for anlæg uden 

inerti, dvs. Power Park Moduler. Kravet er ikke restriktivt, da det er for uleret so  ”så kort 
som muligt og begrundes hvis t < 2 sekunder. 

 

Med teknologien som anvendes i dag, er t < 2 sekunder ikke noget problem.   

 

Artikel 15 (2)(d)(v) 

Effekt responsets minimum varighed skal fastsættes til en værdi mellem 15 og 30 minutter. 

Energinet anvender 15 minutter, som er det mindst restriktive og også er den anvendte værdi i 

dag.  

 

Artikel 15 (2)(f) 

Systemunderfrekvens er et udtryk for at produktion og forbrug ikke er i balance, der er under-

skud af produktion eller overskud af forbrug. Afkobling af forbrug i forbindelse med underfre-

kvens er et af virkemidlerne for at stabilisere netfrekvensen. I denne artikel kravsættes, at 

produktionsanlæg, som kan agere som forbrugsanlæg, skal frakobles elsystemet i det omtalte 

underfrekvensscenarie. Værdierne er koordinerede i forhold til generel automatisk og manuel 

forbrugsaflastning og i forhold til frekvensreguleringsområderne.  

 

Artikel 15 (2)(g)(i) 

Jf. artikel 14(5)(d)(i) og (ii) 

 

Artikel 15 (2)(g)(ii) 

Jf. artikel 14(5)(d)(i) og (ii) 

 

Artikel 15 (3) 

Artiklen omhandler automatisk frakobling af Type C produktionsanlæg. Spændingsmålingen er 

lokal i POC, og kravet skal koordineres mellem den relevante systemoperatør, som i dette til-

fælde er et netselskab, og den systemansvarlige virksomhed. Spændingsniveauet, som define-

res som udkoblingsniveau, kan både være over- og underspænding. Kravet omkring udkobling 

skal sikre udkobling på det rigtige tidspunkt og niveau i forhold til spændingsstabiliteten. 

 

Dette krav har været årsag til stor diskussion, da netselskaberne kan have interesse i at frakob-

le så meget produktion som muligt i forbindelse med en given fejlhændelse for at undgå util-

sigtet område-ø-drift. 

 

Den systemansvarlige virksomhed har derimod meget stor interesse i, at holde så meget pro-

duktion inde så lang tid som muligt af hensyn til spændingsstabiliteten i det kollektive elsy-

stem. 

 

Artikel 15 (4)(c) 

Kravet omkring robusthed over for momentane spændingsfasespring er et eksisterende krav 

som også anvendes i de tekniske forskrifter i dag. Kravet sikrer mod utilsigtet udkobling af 

produktionsanlæg. Spændingsfasespring kan være forårsaget af omkoblinger i nettet, ind- og 

udkobling af passivekomponenter eller i fejlscenarier. 
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Artikel 15 (5)(a)(iii) 

Dødstarts egenskaber er nødvendige for at kunne genetablere transmissionssystemet efter et 

totalt blackout. Egenskaberne for dødstart er kun tilgængelige og relevante for de transmissi-

onstilsluttede centrale kraftværker. Egenskaberne for dødstart bliver sikret igennem et udbud, 

hvor der sluttelig indgås en kontrakt om levering af denne egenskab igennem en specificeret 

tidsperiode. Udviklingen går i retning af, at VE anlæg, i kombination med energilagring, mulig-

vis kunne tilbyde denne ydelse. 

 

Artikel 15 (5)(b)(i) 

Evnen til at kunne deltage i område-ø-drift er vigtig i den situation, at et synkronområde eller 

et kontrolområde (et nationalt stykke af et sy kro o råde) liver opdelt i ”e  i dre ø”, 

hvorefter dette område drives isoleret. I dag har vi samme krav for termiske anlæg fra type D, 

og det er et naturligt krav i forhold til systemsikkerhed. Egenskaberne er anlægget allerede i 

besiddelse af (egenskaber er krav for type C og D), og der er derfor ikke en forøget omkostning 

ved denne funktionalitet. Forordningen bibringer som noget nyt, at Power Park Moduler også 

skal kunne deltage i område-ø-drift, hvilket er helt naturligt i forbindelse med den grønne om-

stilling. Power Park Modulerne har som synkrongeneratoren også egenskaberne naturligt som 

følge af krav til type C og D. 

 

Artikel 15 (5)(b)(iii) 

Det har hidtil ikke været muligt at implementere et overvågningssystem som detektere når og 

hvis, der blev dannet en utilsigtet område-ø-driftssituation. Tidligere har kommunikation imel-

lem de nationale kontrolcentre dannet grundlag for vurderingen af, om situationen er indtruf-

fet. Et system giver nu mulighed for et kvalificeret bud på, hvornår en sådan situation er ved at 

opstå eller er opstået. Systemet bliver installeret i Energinets kontrolcenter som et supplement 

til detektering af område-ø-drift. Kontrolcenteret ændrer driftsstatus i forbindelse med områ-

de-ø-drift. 

 

Artikel 15 (5)(c)(i) 

I forbindelse med systemrestaurering er der krav om, at alle produktionsanlæg af type D hur-

tigt skal kunne re-synkronisere, hvis anlægget er blevet frakoblet. Principielt er kravet gælden-

de for både type C og D, men kravet er kun udmøntet for D anlæg. Kravet indgår desuden som 

et koordinationspunkt med netselskaberne. 

 

Artikel 15 (5)(c)(iii) 

Overgang til blok-ø-drift er et krav, som skal sikre store produktionsanlæg hurtig gensynkroni-

sering til elnettet i det tilfælde, at anlægget er blevet bortkoblet i forbindelse med en fejl i 

elsystemet. Blok-ø-drift skal kompensere for en langsom opstartsproces. Historisk har Energi-

net haft krav omkring blok-ø-drift på de centrale kraftværker i Danmark. Dette krav blev imid-

lertid fjerne grundet flere omstændigheder. Historisk er primærmarkedet for de centrale kraft-

værker ændret fra elmarkedet til fjernvarmemarkedet, hvilket betyder, at det nødvendigvis 

ikke er elmarkedet, som sørger for, at de er i drift. Desuden blev der lavet en analyse af forsy-

nings- og systemsikkerheden i Danmark, som reducerede kravet til antallet af centrale kraft-

værker i drift til nul. Dette var medvirkende til, at kravet for blok-ø-drift blev fjernet på de eksi-

sterende centrale kraftværker, og af denne grund er det ikke vurderet relevant at indføre kra-

vet på ny for centrale kraftværker/anlæg med synkrongenerator. 

 

I dette krav skal tiden for blok-ø-drift specificeres for blok-ø-drift, hvis gensynkroniseringstiden 

er længere end 15 minutter. 
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Kravet er også gældende for Power Park Moduler, og her er det afstemt med aktørerne i for-

bindelse med arbejdsgruppemøder, at gensynkroniseringstiden for et vindanlæg er kortere end 

15 minutter. Det antages, at situationen ikke er anderledes for et vilkårligt PV anlæg i samme 

nominelle effektklasse. Repræsentant for disse systemer var tilmeldt arbejdsgruppen men 

deltog aldrig fysisk eller kommenterede noget skriftligt.  

 

Artikel 15 (6)(a) 

Anlægsbeskyttelse til tab af synkronisme eller polslip. Beskyttelsen skal sikre anlægsbeskyttelse 

mod destruktive fejlscenarier. Anlægsejer skal samtidig sikre og dokumentere, at beskyttelsen 

ikke kompromitterer produktionsanlæggets robusthedsegenskaber, som skal sikre elsystems-

stabilitet.  

 

Krav om anlægsbeskyttelse eksisterer også i dag.  

 

Artikel 15 (6)(b)(i) 

Loggeudstyr (fejlskriver) til logning af anlæggets dynamiske egenskaber samt fejlscenarier eller 

hændelser i produktionsanlægget eller i elsystemet er nødvendigt for at kunne kontrollere 

produktionsanlæggets ydelser. Foruden dette, og måske vigtigst, skal loggestyret optage de 

hændelser, som forårsager udkoblinger, respons ved netfejl, anlægsfejl og andre hændelser 

som anvendes til net-og fejlanalyse. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 15 (6)(b)(ii) 

Foruden logning af dynamik og ydelser skal loggestyret, måske vigtigst, optage de hændelser 

som forårsager udkoblinger, respons ved netfejl, anlægsfejl og andre hændelser som anvendes 

til net-og fejlanalyse. Kravet koordineres med netselskaberne. Som kravet er præciseret i dag, 

anvendes det på anlæg fra og med 10 MW. Dette var også indledningsvist Energinets første 

krav. I forbindelse med koordination har Energinet modtaget et bud med et startniveau på C 

anlæg som jf. de indsendte anlægsstørrelser for tærskelværdier starter ved 3 MW. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 15 (6)(b)(iii) 

Triggersignalet, for hvornår en hændelse skal detekteres, er defineret i forbindelse med Artikel 

15 (6)(b)(ii). 

 

Artikel 15 (6)(b)(iv) 

Filformater, som skal anvendes i forbindelse loggeudstyret, anvender samme filformat, som er 

specificeret i dag. Der introduceres derfor ikke noget ukendt format.  

 

Artikel 15 (6)(c)(i) og Artikel 15 (6)(c)(iii) 

Den igangværende omstilling af el-systemet, hvor konventionelle produktionsanlæg gradvist 

udfases og erstattes af mere komplekse produktionsanlæg medfører, at den systemansvarlige 

virksomhed har brug for større indsigt i disse nye anlægs strukturelle opbygning og deres sy-

stemmæssige påvirkning af det kollektive elforsyningsnet. 

 

Da det er Energinets ansvar at sikre den overordnede forsyningssikkerhed, er der behov for at 

kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i forbindelse med nettilslutning af nye produkti-
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onsanlæg. Disse analyser skal benyttes til planlægning og drift af det kollektive elforsyningsnet. 

Til dette formål kræves opdaterede og retvisende simuleringsmodeller for nettilsluttede for-

brugs- og produktionsanlæg. Med indhentningen af modeller til brug i analyser sker en over-

ordnet samfundsøkonomisk optimering, da Energinet på baggrund af analyserne kan optimere 

planlægning og drift, så der er et mindre behov for sikkerhedsmarginer. 

 

Simuleringsmodellerne benyttes til analyse af transmissions- og distributionsnettets stationæ-

re- og dynamiske forhold, herunder spændings-, frekvens- og rotorvinkel stabilitet, kortslut-

ningsforhold, transiente fænomener samt harmoniske forhold. 

 

Kravene er opbygget på basis af de nuværende krav, men de er suppleret med en lang række 

detaljer, so  historisk har været ge sta d for diskussio . Herudover stiller RfG’en krav om 

validering. Specificeringen af denne tager for Power Park Moduler udgangspunkt i EC-

standarder, som aftalt i enighed på arbejdsgruppemøderne. 

 

Undervejs har der været diskussion om udfordringerne for de eksisterende anlæg, der ikke har 

en model opbygget, som opfylder de nye krav. Når disse anlæg gennemgår en større ombyg-

ning, skal der afleveres en ny model. Her vil Energinet fortsætte den nuværende praksis, hvor 

de mere specifikke krav til modellen opstilles gennem dialog og på basis af det eksisterende 

materiale.  

 

I forhold til Intellectuel Property Rights er der set en udfordring fra producenternes side, da 

Energinet ikke ønsker black box krypterede modeller, da det giver for stor usikkerhed særligt 

ved beregning af grænsetilfælde, og der er tidligere set udfordringer i forbindelse med valide-

ri g af de sa lede a alyser. Kravet odsvarer krav fra a dre TSO’er i verde .  
 

I RfG’e s udtø e de krav er a svarsfordeli ge  æ dret i forhold til E ergi ets uvære de 
praksis. Det skal fremover være anlægsejerne, der sikrer at modeldanne og validere. Dette kan 

være fordyrende for Synkron Generator Moduler. Energinet ser umiddelbart ikke, at der er 

andre forhold i forbindelse med simuleringsmodellerne, der er fordyrende. 

 

Det er valgt, at kravene til simuleringsmodeller er ensartet for Power Park Moduler og  Synkron 

Generator Moduler i samme størrelse. Dette sikrer ligebehandling mellem anlægstyperne. 

 

Energinet har fremlagt et oplæg til krav, som er blevet behandlet først på et arbejdsgruppe-

møde, herefter er kravene tilpasset via bilateral dialog med arbejdsgruppens parter for at sikre 

forretningsmæssig fortrolighed, suppleret med endnu en gennemgang på et fælles arbejds-

gruppemøde og endnu et sæt bilaterale drøftelser. Det er oplevelsen, at de involverede parter 

har været meget tilfredse med denne proces. 

 

Artikel 15 (6)(d) 

To atio ale krav er spe ifi eret i de e artikel. ”Syste vær ” og ”auto atisk edreguleri g 
af aktiv effekt ved stopvi dhastighed”. 
 

Systemværn anvendes i forbindelse med flaskehalse eller anlægshavari i transmissions- eller 

distributionsnettet. Det er eksisterende krav som allerede anvendes som standard krav på sol 

og vind men kun som option på termiske anlæg. 

 

Automatisk nedregulering af aktiv effekt ved stopvindhastighed er også et kendt krav fra den 

tekniske forskrift for vindanlæg. Kravet og funktionaliteten er udarbejdet med vindmøllebran-
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chen og tjener det formål, at møllen eller mølleparken reducerer den aktive effekt på en kon-

trolleret åde i odsæt i g til ” are” at lukke parken ned uden nogen form for planlagt kon-

trol.  

 

Artikel 15 (6)(e) 

Maksimum og minimum værdier for effekt gradienter ved op og nedregulering er nødvendige 

for at kunne balancere og stabilisere elsystemet. Dette parametersæt, med maksimal be-

grænsning på 60 MW, skal sikre dette for de driftspunktsændringer (ændring i aktiv effekt på 

produktionsanlægget), som ikke er reguleret enten ved opstart, genindkobling eller i forbindel-

se med systemydelser. 

 

Artikel 15 (6)(f) 

Jordingsprincipperne er ikke ens på de forskellige spændingsniveauer i det kollektive elsystem. 

Jordingsprincipperne har relevans for net og anlægsbeskyttelsen samt driften og driftsfejl. 

Detaljeret information er tilgængelig i netdimensioneringskriterierne for net over 100 kV. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

General requirements for type D power-generating modules 

Artikel 16 (2)(a)(i) 

Kravet omhandler driftstiden uden for normaldriftsområdet, og er dermed et udtryk for syste-

mets robusthed i forbindelse med unormal drift eller fejl. Kravet sikrer, at der er den fornødne 

tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsakti-

vitet. Den specificerede driftstid er i overensstemmelse med forordningens rammer. Kravene 

for spændingen har været intenst diskuteret i arbejdsgrupperne. Det har ikke været driftstiden, 

som har været genstand for diskussion, men mere det normative krav fra forordningen om, at 

normaldriftsspændingsområder er blevet udvidet (fra maksimalt 1,1 til 1,1 - 1,118 – 1,15). 

Dette krav er imidlertid ikke til diskussion. 

 

Artikel 16 (2)(a)(ii) 

Scenariet med sammenfaldende overfrekvens og underspænding eller sammenfaldende un-

derfrekvens og overspænding er ikke vurderet nødvendigt. 

 

Artikel 16 (2)(b) 

Udvidelse af spændingsområdet og frekvensbåndet er en mulighed i koordination med den 

systemansvarlige virksomhed, men behovet er ikke set relevant hverken for transmissionssy-

stemet eller distributionssystemerne. 

 

Artikel 16 (2)(c) 

Artiklen omhandler automatisk frakobling af Type D produktionsanlæg. Spændingsmålingen er 

lokal i POC, og kravet skal koordineres mellem den relevante systemoperatør, som i dette til-

fælde kan være et netselskab eller transmissionssystemoperatøren, og så den systemansvarli-

ge virksomhed. Spændingsniveauet, som defineres som udkoblingsniveau, kan både være 

over- og underspænding. Kravet omkring udkobling skal sikre udkobling på det rigtige tidspunkt 

og niveau i forhold til spændingsstabiliteten. 

 

Automatiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på transmissionsniveau er ikke ønsket i 

forhold til systemdriften og systemsikkerheden. 

 



Kommentarer/overvejelser til øvrige krav (artikel 13-28)  16/21 
 

Dok.16/05118-6 - Offentlig/Public  

Automatiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på distributionsniveau er derimod øn-

sket. 

 

Dette krav har været årsag til stor diskussion, da netselskaberne kan have interesse i at frakob-

le så meget produktion som muligt i forbindelse med en given fejlhændelse for at undgå util-

sigtet område-ø-drift. 

 

Den systemansvarlige virksomhed har derimod meget stor interesse i at holde så meget pro-

duktion inde så lang tid som muligt af hensyn til spændingsstabiliteten i det kollektive elsy-

stem. 

 

Artikel 16 (3)(a)(i) 

Begrebet Fault-ride-through (FRT) egenskaber anvendes til at beskrive og definere krav til et 

produktionsanlægs evne til at modstå et spændingsdyk målt i anlæggets nettilslutningspunkt i 

forbindelse med en større driftsforstyrrelse, fx i form af en kortslutning i det kollektive elforsy-

ningsnet. Definitionen af spændingsdykket omfatter både den optrædende restspænding (Uret) 

i anlæggets nettilslutningspunkt under driftsforstyrrelsen og spændingsdykkets varighed. 

Sidstnævnte forhold defineres med parameteren den maksimale fejltid (tclear) i kraft af de i 

elforsyningsnettet anvendte beskyttelsessystemer, hvis formål er at bortkoble den fejlramte 

(kortsluttede) netkomponent, således at driftsforstyrrelsens konsekvenser kan begrænses. Et 

produktionsanlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er således vitale for stabiliteten af det 

kollektive elforsyningsnet og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med større driftsfor-

styrrelser. 

 

Fremtidens produktionsanlæg skal kunne indgå i et elsystem overvejende baseret på vedva-

rende energi, hvor antallet af systembærende enheder vil være varierende og begrænset. Det 

betyder blandt andet, at der er berettiget fornyet fokus på, at produktionsanlæg skal udvise 

”ro usthed” over for driftsforstyrrelser og esidde ege ska er til reguleri g og sta iliseri g af 

det kollektive elsystem uanset teknologi, nettilslutningspunkt og spændingsniveau. (Type A 

anlæg som forventes tilsluttet lavspænding er dog undtaget jf. forordningen)- 

 

Af hensyn til forsyningssikkerheden skal et produktionsanlæg udvise robusthed overfor drifts-

forstyrrelser, således anlægget forbliver nettilsluttet, og produktionen kan opretholdes i størst 

muligt omfang efter driftsforstyrrelsens bortkobling. De specificerede FRT-krav skal afspejle 

elsystemets karakteristika, herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for 

driftsforstyrrelser og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må 

ikke medføre udfald af større mængder produktion grundet den sysstemmæssige konsekvens 

forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store dele af 

elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde produktion. Sondringen 

mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæggenes teknologi og kritikalitet er 

årsagen til de graduerede fault-ride-through egenskaber for de enkelte typer af produktionsan-

læg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 

 

Endvidere er det vigtigt at tage den fremtidige mængde decentral produktion i betragtning i 

forhold til produktionsanlægstypen og de påkrævede FRT-egenskaber. Dels for at sikre til-

strækkelig robusthed for de distributionstilsluttede produktionsanlæg i forhold til fejl i trans-

missionsnettet, som tidligere nævnt, men også mod fejl i distributionsnettet, da et større ud-

fald vil påvirke systemsikkerheden. Behovet for FRT-egenskaber underbygges endvidere af den 

fortsatte udbygning/formaskning af transmissionsnettet, herunder øget kabellægning, som 

edfører, at fejl i et pu kt i distri utio s ettet vil ku e ”forpla tes” til a dre distri utio s et 
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i kraft af den tættere elektriske afstand, jf. den førnævnte forøgede udbygning/formaskning af 

transmissionsnettet. Populært sagt vil en fejl i ét distributionsnet kunne medføre et spæn-

dingsdyk i et nabodistributionsnet, og dermed medføre udfald af større mængder decentral 

produktion, hvis disse anlæg ikke gøres tilstrækkelige robuste for sådanne fejl. 

 

De definerede FRT-egenskaber fastlægges således på baggrund af et produktionsanlægs nettil-

slutningspunkt (distributions- eller transmissionsniveau), anlæggets teknologi samt de spæn-

dingsdyk, der kan opstå i nettilslutningspunktet i forbindelse med en større driftsforstyrrelse i 

det kollektive elforsyningsnet.  

 

Kravet til et produktionsanlægs FRT-egenskaber er ikke nyt, idet dette allerede er specificeret i 

de hidtidige tekniske forskrifter. Forordningen introducerer berettiget et generelt FRT-krav for 

Type B anlæg, hvilket er hensigtsmæssigt set i forhold til den forventede udvikling i omfanget 

af denne type produktionsanlæg og den afledte påvirkning af det sammenhængende kollektive 

elsystem. 

 

Artikel 16 (3)(a)(ii) 

E ergi et pu li erer et ”kortslut i gskatalog”, typisk e  ga g o  året, hvor udvikli ge  i 
transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal og minimal kortslut-

ningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet beregnes. Desuden defineres de 

anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af 

alle transmissionstilsluttede enheder herunder også distributionssystemerne. 

 

Artikel 16 (3)(b) 

Jf. artikel 14(3)(a)(iv) 

 

Artikel 16 (3)(b)(i) 

Jf. artikel 14(3)(a)(iv) 

 

Artikel 16 (3)(b)(ii) 

FRT egenskaber for D anlæg er specificeret ved nominel effekt, Pn, samt med Qmin. Det bety-

der, at FRT egenskaber for anlægget er specificeret og sikret i et realistisk driftspunkt men 

samtidig det kritiske driftspunkt hvor tab af synkronisme vil resultere i en frakobling fra elsy-

stemet. Kravet er defineret på samme måde i dag, og det giver derfor ikke forventninger om 

bemærkninger i forhold til denne specifikation. 

 

Artikel 16 (3)(b)(iii) 

Jf. artikel 14(3)(a)(iv) 

 

Artikel 16 (3)(c) 

Kravet er gældende for symmetriske såvel som asymmetriske fejl. Principielt giver forordnin-

gen mulighed for at definere karakteristik ved asymmetriske fejl, men den mulighed anvender 

Energinet ikke. Energinet har ikke tidligere specificeret specifik anlægsrespons i forbindelse 

med asymmetrisk fejl. 

 

Requirements for type B synchronous power-generating modules 

Artikel 17 (3) 

Det har ofte været diskuteret om robusthedsegenskaber skulle være en del af markedet. Det 

har tillige været annonceret, at egenskaberne skulle fjernes via nyt anlægsdesign, når der ikke 

blev betalt for dem. Artiklen giver mulighed for at specificere yderlige robusthedsegenskaber, 
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men det er ikke fundet nødvendigt. Det er dog pointeret, at der ikke må laves tiltag til at fjerne 

eller forsinke naturlig anlægsrespons.   

 

Requirements for type C synchronous power-generating modules 

Artikel 18 (2)(a) 

Når større anlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet bliver der i nogle tilfælde etableret et 

opsamlingsnet eller andet for opsamlingsinfrastruktur med eller uden tilsluttede kompense-

ringskomponenter. Dette krav pålægger anlægsejer at reaktiv kompensere for anlæggets til-

slutningsnet, hvis anlægget ikke producerer aktiv effekt, eller hvis anlægget er udkoblet med 

opsamlingsnettet spændingssat. 

 

Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de tekniske forskrifter for alle typer produktionsan-

læg. 

 

 

Artikel 18(2)(b)(i) + Artikel 18 (2)(b)(iv) + Artikel 21 (3)(b)(i) + Artikel 21 (3)(c)(i) 

Fastsættelse af krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er sket gennem dis-

kussioner og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder.  

 

Overordnet set er der lempet på kravene for U-Q/P-egenskaber, mens kravene for P/Q-

egenskaber for Power Park Mmoduler er ændrede i området mellem 0,2 pu og 0,0 pu aktiv 

effekt, hvor det specifikke krav er skærpet men kombineret med en undtagelsesmulighed, 

såfremt dele af anlægget er ude af drift (ved revision, fejl, manglende energi ressource). Det vil 

sige, at kravene afspejler den nuværende teknologi, og det forventes ikke, at der kræves udvik-

ling for at imødegå de anmeldte krav. 

 

Energinet ønskede oprindeligt, at Power Park Moduler skulle være designede til at opretholde 

reaktiv effektreguleringsegenskaber til 0,0 pu aktiv effekt. Da dette mødte en del modstand, 

blev tilpasningen af kravet dannet som et kompromis, således vi får reguleringsegenskaber 

tættere på 0,0 pu aktiv effekt, men kun når enhederne faktisk er i drift. 

 

I forholdet til princippet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste 

samlede omkostninger for alle involverede parter, er kravene til Power Park Moduler hen-

holdsvis Synkron Generator Moduler forskellige, da de to typer af anlæg grundlæggende har 

forskellige reguleringsegenskaber. Overordnet set har Synkron Generator Moduler, som ud-

gangspunkt, bedre over- end undermagnetiseringsegenskaber, hvorfor der er stillet et asyn-

kron krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. Power Park Moduler har derimod, som ud-

gangspunkt, ens over- og undermagnetiseringsegenskaber, hvorfor der er stillet et synkron 

krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. 

 

På baggrund af den afsluttende dialog om kravene på arbejdsgruppemøderne, er det Energi-

nets forventning, at de anmeldte krav vil blive accepteret af interessenterne. 

 

Requirements for type D synchronous power-generating modules 

Artikel 19 (2)(a) 

Anlægskomponenter omhandler nogle af de komponenter som synkrongeneratoren naturligt 

har men som ikke specifikt er nævnt i forordningen. Krav til specifikke settings og performance 

er også inkluderet 
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Artikel 19 (2)(b)(v) 

PSS er et stabiliseringssystem, som skal forhindre/dæmpe lavfrekvente effekt oscillationer 

mellem produktionsanlæg. Kravet er kendt og også anvendt i den tekniske forskrift for termi-

ske produktionsanlæg i dag. Kravet introduceres på samme niveau i dag, dvs. på D anlæg, og 

systemet skal være aktivt ved P > 20 % af Pn. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 19 (3) 

Der specificeres ikke yderlige vinkelstabilitetskrav end der er specificeret i de øvrige artikler. 

Den allerede specificerede robusthed i forbindelse men normal drift og fejlscenarier er forven-

tet tilstrækkelig og giver ikke belæg for yderlig skærpende krav.  

 

Requirements for type B power park modules 

Artikel 20 (2)(b) 

I forbindelse med, at et Power Park Modul er i FRT indgreb, har anlægget egenskaber til at 

injicere reaktiv strøm i POC. Dette gøres for at hjælpe med at hæve spændingen, og dermed 

bringe systemspændingen tilbage i normaldriftsområdet. Den reaktive strøm injiceres som en 

lineær funktion af faldende spænding startende ved FRT startspænding på hhv. 0,85 pu i CE og 

0,9 pu i N og leverer 100 % nominel reaktiv strøm ved 0,5 pu. Kravet er kendt, da det allerede 

anvendes i dag og er inkluderet i de tekniske forskrifter. Det forventes ikke at give anledning til 

kommentarer. 

 

Artikel 20 (2)(b)(ii) 

Start og slut spændingen skal bestemmes for transmissionssystemet. Der tages naturligvis 

udgangspunkt i de definerede minimum spændinger og startspændingsniveauer for FRT ind-

greb. Samme niveau antages som slutspænding. Detekteringen af start og slut afhænger natur-

ligvis af, om spændingen er faldende eller stigende. 

 

Artikel 20 (2)(c) 

Der er ikke krav om asymmetrisk fejlstrømsinjicering, da der pt. ikke er belæg for at anvende 

dette. Asymmetrisk fejlstrømsinjicering skulle i princippet kun injiceres i de fejlramte faser, 

men dette påvirker også de ikke-fejlramte faser, og derved bliver fejlscenariet og restaurerin-

gen unødigt kompliceret. 

 

Artikel 20 (3)(a) 

Post-fault active power recovery er et udtryk for, hvor hurtigt produktionsanlægget skal retur-

nere til normal drift efter et fejlforløb og være i stand til at genoptage fuld produktion. Kravet 

anvendes i dag og er deraf inkluderet i de tekniske forskrifter. Det forventes ikke at give anled-

ning til kommentarer. 

 

Requirements for type C power park modules 

Artikel 21 (2)(a) 

Der er ikke fastsat krav til syntetisk inerti, da Energinet for nuværende ikke har nok kendskab til 

behovet, og hvordan leveringen/den syntetiske inerti skal se ud. Det er besluttet, at der indle-

des en analyse for at afklare spørgsmålene samt at invitere aktører til workshops omkring em-

net. 

 

Artikel 21 (2)(b) 
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Ej relevant jf. artikel 21 (2)(a) 

 

Artikel 21 (3)(a) 

Når større anlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet bliver der i nogle tilfælde etableret et 

opsamlingsnet eller andet for opsamlingsinfrastruktur med eller uden tilsluttede kompense-

ringskomponenter. Dette krav pålægger anlægsejer at reaktiv kompensere for anlæggets til-

slutningsnet, hvis anlægget ikke producerer aktiv effekt, eller hvis anlægget er udkoblet med 

opsamlingsnettet spændingssat. 

 

Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de tekniske forskrifter for alle typer produktionsan-

læg. 

 

Artikel 21 (3)(d)(iv) 

Ved en momentan spændingsændring er der krav til Power Park Modulets evne og hastighed 

til at reagere med en ændring – dvs. sige ”dødtid” eller reaktionstid på spændingsreguleringen. 

I den forbindelse skal der fastsættes 2 tider i et foruddefineret tidsbånd. Minimums tid vælges i 

begge tilfælde. Det er ikke et krav, som tidligere har været præciseret i de tekniske forskrifter, 

men jf. møder med møllebranchen giver dette ikke anledning til udfordringer.  

 

Artikel 21 (3)(d)(vi) 

I forbindelse med præcisering af kravet for driftsform, hvor der reguleres efter en effektfaktor-

værdi, skal tolerance på reguleringen, såvel som tiden til at opnå et nyt setpunkt, specificeres. 

Tolerancen og tiden til et nyt setpunkt er nødvendig at specificere for at kunne sikre en rimelig, 

forventelig og reproducerbar reaktion fra et produktionsanlæg. Kravet eksisterer også i dag og 

er anvendt i de tekniske forskrifter for VE produktionsanlæg. 

 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter, der foreligger i dag. 

 

Artikel 21 (3)(d)(vii) 

Driftsformen, hvilken af de tre reaktiv effekt driftsformer, der vælges, aftales mellem anlægs-

ejer og den relevante systemoperatør. Dette koordineres naturligvis med de markeder og ydel-

ser, som anlægsejer ønsker at deltage i markedet med. Derudover er der anlægsdesignpara-

metre, som skal diskuteres og udveksles med udgangspunkt i anlægsejers anlægsanalyse. Dette 

eksisterer allerede i dag og er inkluderet i de tekniske forskrifter. 

 

Som noget nyt ser Energinet på mølleparkers anvendelse af maskintransformer og tilhørende 

viklingskobler i forbindelse med specificering og levering af anlægsegenskaber i POC. Møllepar-

ken/vindkraftværker vil derved blive mere sammenlignelig med et centralt kraftværk. Denne 

udvikling er på ingen måde afsluttet endnu. Da det er en væsentlig fordel for anlægsejer, da 

det giver mulighed for optimering af produktionsanlægget samt bedre regulering på maskin-

transformernes sekundærside, forventes der ikke negative kommentarer i forhold til introduk-

tion af dette krav. 

 

Artikel 21 (3)(e) 

I forbindelse med et fejlforløb skal det præciseres om aktiv effekt eller reaktiv effekt priorite-

res. Reaktiv effekt/strøm prioriteres, da det anvendes til at øge spændingen i det fejlramte net.  

Kravet eksisterer også i dag og er anvendt i de tekniske forskrifter for VE produktionsanlæg. 

 

Artikel 21 (3)(f) 
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Power Oscillations Damping, POD, bliver ligesom syntetisk inerti ikke kravsat.  Principielt er 

POD sammenligneligt med PSS for en synkrongenerator. Det er ikke et krav, Energinet tidligere 

har specificeret, og man er ikke bekendt med det aktuelle behov. Det er nødvendigt at gen-

nemføre analyser for at kortlægge behovet og effekten. Det er aftalt med møllebranchen, at de 

deltager med afdækning af vindmøllens muligheder. Dette arbejde starter forventelig først i 

2019/2020.   

 

Voltage stability requirements applicable to AC-connected offshore po-

wer park modules 

Artikel 25(1)  

Fastsættelsen af tidsintervallerne er baseret på de nuværende erfaringer med elnettet og skal 

hjælpe med at sikre forsyningssikkerheden i de situationer, hvor spændingen afviger fra nor-

malområdet. Tiderne er naturligvis de samme, som anvendes for onshore anlæg.  
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