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Vedr. Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav 

for nye produktionsanlæg. 

 

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har modtaget materiale for høringssvar på ovenstående. 

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har valgt at lade de enkelte medlemsvirksomheder 

indgive egne tekniske høringssvar. 

Dog har Brancheforeningen en fælles kommentar fra medlemmerne omhandlende krav til logning og 

simuleringer for produktionsanlæg type C og D : 

Brancheforeningen For Decentral Kraftvarme mener at krav til logning og simuleringer bør starte ved        

>10 MW, som reglerne er i dag. Dette var også indledningsvist Energinet´s første krav jvr. Artikel 15(6)(b)ii 

vedr. logning. 

Begrundelsen for dette er at Brancheforeningen mener at kraftvarmeteknologien med de skærpede krav 

bliver væsentlig dyrere for anlægsejere at investere i, set i forhold til andre konkurrerende 

energiteknologier. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Brancheforeningen For Decentral Kraftvarme 

 



   

 

 

 

 

 
 

Energitilsynet 

 

 

 

Høringssvar til Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af gene-
relle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg 

Tak for muligheden for at komme med vores bemærker til høring af forslag til fastlæggelse af 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg iht. Kommissionens forordning (EU) 

2016/631 også kaldet ”RfG”.  
 

Generelle bemærkninger  

Det er svært at overskue kravene og konsekvenserne for de forskellige aktører. Derudover er 

det også bemærkelsesværdigt, at der ikke er en rigtig metodebeskrivelse til kravene, så man 

kan gennemskue, hvorfor Energinet har fastsat kravene, som de har.  

 

Vi har været kravene igennem og fundet fire hovedpunkter, som vi har bemærkninger til.  

 

Krav til kategori A-anlæg om afkobling af nettet ved overfrekvens 

I RfG’en i Artikel 13.2.b) gives der mulighed for, at TSO’en kan fastsætte et krav til, at kate-

gori A-anlæg ikke skal have en nedreguleringsegenskab ved overfrekvens (frekvensrespons 

–overfrekvens / LFSM-O). I stedet for denne egenskab er der mulighed for, at kategori A-

anlæg kan afkoble sig fra det kollektive elforsyningsnet ved en tilfældig frekvens i et givet 

frekvensinterval - typisk 50,2 Hz til 51.5 Hz.  

 

Energinet har valgt, at kategori A-anlæg ikke kan afkoble sig fra det kollektive elforsyningsnet 

ved en tilfældig frekvens, men begrunder ikke hvorfor. Valget har indflydelse på anlæg, som 

er tilsluttet direkte via asynkrongenerator, fx husstandsvindmøller og mikrokraftvarmeværker. 

Anlæg af denne type kan dermed ikke tilsluttes længere, da de ikke kan leve op til kravene i 

de nye regler.  

 

Vi mener derfor, at Energinet må begrunde, hvorfor de udelukker denne teknologi med direk-

te tilsluttede asynkrongeneratorer.  
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Robusthedskrav (FRT) for elproducerende anlæg og synkrone produktionsanlæg 

Energinet har fastsat robusthedskravene jf. artikel 15, 3. a), i), hvor der står, at produktions-

anlæg i kategori B og C skal være robuste overfor forstyrrelser fra bortkoblede fejl i transmis-

sionsnettet.  

 

Vi mener ikke, at Energinet kan medtage fejl og koblinger i distributionsnettet til at fastsætte 

kravet til robusthed for kategori B- og C-anlæg. Derfor bør clearingtiden (tclear) på slide 2 i 

Bilag 1.C være den samme som for transmissionsniveau, nemlig på 150 ms, da det er de 

samme forstyrrelser, der ses i transmissionsnettet, som i distributionsnettet. Dette gælder 

både for elproducerende anlæg og synkrone produktionsanlæg.  

 

Informationsudveksling 

Kravene til informationsudveksling er fastsat i artikel 14, 5, d), i) og artikel 14,5, d), ii). Her er 

der mulighed for at vælge, om informationsudvekslingen skal foregå periodisk eller i realtid, 

samt om der skal offentliggøres en signalliste, som indeholder kravene fra DSO’erne og 
TSO’en.  
 

Opdateringstider (artikel 14,5, d), i)) 

Energinet har fastsat kravet til opdateringstiden stort set alene. Aktørerne har kun haft en 

meget kort tidsfrist og næsten ingen mulighed for at kommentere på Energinets forslag. Det-

te mener vi ikke lever op til RfG’en artikel 7, 3 om at sikre gennemsigtighed og anvendelse af 

princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste omkostnin-

ger for alle involverede parter. 

 

Energinet har fastsat opdateringstiderne til at være ekstreme i forhold til den nuværende 

praksis, som er 300-400 millisekunder for termiske værker. Energinet har foreslået en opda-

teringsfrekvens på 10 millisekunder, men ikke argumenteret for, hvorfor det er nødvendigt. Ej 

heller for de øvrige opdateringstider, som er 1 sekund for opdatering af parameterværdier og 

1 sekund for opdatering af måleværdier.    

 

Signallisten (artikel 14,5, d), ii)) 

Indholdet af signallisten skal fastsættes af den relevante systemoperatør, RSO (DSO’en i 
dette tilfælde) og TSO’en, jf. artikel 14,5 d), ii). I denne artikel har Energinet fastsat kravene 

til informationsudveksling ud fra antagelser om, hvad balanceansvarlige har brug for, og 

hvad systemoperatørerne har brug for til driften af det kollektive elforsyningsnet.  

 

Vi mener, at signallisten kun skal indeholde de informationer, som er relevante for driften af 

det kollektive elforsyningsnet. Informationer, som relaterer sig til et marked, skal ikke være 

med i signallisten, da de er fastsat et andet sted i forbindelse med at kunne deltage i et mar-

ked, fx balancemarkedet. Her tænker Energinet at beholde deres udbudsbetingelser. 

 

Hvis Energinet også stiller krav til markedssignaler, påfører de anlægsejer en unødvendig 

omkostning i forbindelse med nettilslutning af et produktionsanlæg, da alle signaler, som står 

i signallisten, skal testprøves og verificeres i anlægssnitfladen, idet de skal være til rådighed, 

uanset om Energinet vil bruge dem eller ej.  
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I forbindelse med udarbejdelsen af signallisten afviklede Energinet kun et møde, hvor aktører 

havde mulighed for at kommentere signallisten. Derudover kunne vi ikke få svar på, hvad 

Energinets behov er for de enkelte signaler, kommandoer, målinger m.m. 

 

Endvidere indfører Energinet et nyt signal ”frekvensmaster”, som ikke har været diskuteret i 

RfG-arbejdsgrupperne, så ingen ved, hvordan det skal virke, hvis man skal tilslutte et pro-

duktionsanlæg.  

 

Arbejdsområde for reaktiv effekt for elproducerende anlæg 

I artikel 21, 3, b), i) og artikel 21, 3, c), i) skal RSO (DSO) koordinere med TSO’en for at fast-

sætte kravene til arbejdsområderne for reaktiv effekt for kategori C-anlæg. 

 

De krav, Energinet har fastsat til reaktiv effekt under artikel 21, gælder ikke for kategori C-

anlæg, men derimod kun for kategori D-anlæg. Energinet skal specificere, at de kun gælder 

for kategori D-anlæg. 

 

Vi står naturligvis til rådighed med uddybning af vores bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 
 

 
Morten Erlang 

Tlf: 35 30 04 85 

MER@danskenergi.dk 



 

      Hinnerup den 19. juni 2018 

Til Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

Høringssvar til Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg 

Hermed EC Power A/S høringssvar til Energinets anmeldte forslag til fastlæggelse af 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg i henhold til art. 7, stk. 4 i 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om 

krav til nettilslutning for produktionsanlæg ("RfG"). 

 

EC Power A/S producere og markedsføre små kraftvarmeanlæg til centralvarme og 

elproduktion i bygningsinstallationer. Vores produkter markedsføres i hele EU med en 

eksportandel på over 95 %. Alle vores anlæg falder indenfor type A og type B og derfor er 

det alene egenskaberne i disse grupper der er relevant for EC Powers anlæg. 

 

EC Power er glade for RfG’en da den introducere fælles krav til net-tilslutning af 

generatorer på tværs af EU. Dette er et meget væsentlig spring frem i den rigtige retning, 

og er en stor lettelse i forhold til at tilpasse vores anlæg til de enkelte markeder. 

 

EC Power finder desuden, at de foreslåede krav, bortset fra de undtagelser som Energinet 

selv peger på, er i overensstemmelse med indhold og intentioner af RfG’en. Ser vi bort fra 

undtagelserne, har vi derfor ikke yderligere kommentarer til indholdet af Energinets 

anmeldelse. 

 

EC Power er dermed ganske positive overfor Energinet anmeldte forslag, men vil dog 

benytte lejligheden til at knytte et par kommentarer til den ene undtagelse i anmeldelsen 

og til RfG’en som sådanne. 

 
Bemærkning til undtagelsen om opdeling af type B anlæg. 

Den ene undtagelse handler om at opdele type B i B1 under 1 MW og B2 over 1 MW. 

Argumentet skulle være, at det koster penge for anlægsejeren at etablere  



 

 

 

onlinekommunikation. Hertil vil vi gøre opmærksom på, at anlægsejerens omkostninger til 

at etablere onlinekommunikation trods alt er betydeligt lavere, end omkostningerne er til 

at etablere FRT og reaktive egenskaber - som der ikke undtages for.  

 

En afgørende værdi ved små kraftvarmeanlæg, er deres evne til at understøtte nettet. Dette 

gælder særligt når anlægget alligevel er udbygget med FRT og reaktive egenskaber, men 

det gælder bestemt også for et rent type A anlæg, der kan levere frekvensrespons og 

yderligere effektregulering, hvor det ønskes. Desværre bliver mulighederne i små 

kraftvarmeanlæg ikke udnyttet i dag. I fald den omtalte onlinekommunikation kan sikre 

effektivt udnyttelse af systemegenskaberne ved små kraftvarmeanlæg, så ville der være tale 

om et egentlig ressourcespild, hvis type B anlæg under 1 MW anlæg etableres uden den 

onlinekommunikation, som ellers skulle tilvejebringe den fulde udnyttelse af ekstra-

investeringen i systemegenskaberne. 

 

Bemærkning til RfG’en 

Selvom RfG’en er et stort spring frem, så er der dog stadig afgørende mangler i RfG’en og 

reguleringen af generatorer, som vi vil benytte lejligheden til at kommentere på. 

 

RfG er henvendt til systemoperatøren og beskriver de krav som systemoperatøren skal 

stille til generatorer der skal net-tilsluttes. Dette for at sikre et stabilt elnet og dermed 

underbygge den fri handel med elektricitet i EU. 

 

RfG er derimod ikke et ”generator apparat regulativ” der skal sikre ”fri bevægelighed” for 

generatorerne som sådanne. I andre Forordninger og Direktiver som EC Power er forpligtet 

til at overholde, er en af de centrale artikler netop den om ”fri bevægelighed”, men ”fri 

bevægelighed” for generatorer nævnes slet ikke i RfG’en. Varernes fri bevægelighed er 

ellers centralt i EU, 

THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION - TITLE II 

- FREE MOVEMENT OF GOODS 

Article 34 - Quantitative restrictions on imports and all measures having 

equivalent effect shall be prohibited between Member States. 

 

 



 

 

 

En afgørende konsekvens ved at RfG ikke behandler ”fri bevægelighed” er denne, at en 

medlemsstat stadig frit kan anvende økonomiske barrierer til at forhindre udbredelsen af 

en specifik generatorteknologi. Værdien af en net-tilsluttet generator er helt afhængig af 

den lokale økonomiske regulering og af hvordan ydelserne afregnes – både hvad angår 

salg af produceret strøm og afgifter for tilslutningen til elnettet. Vores erfaring er, at den 

økonomiske regulering kan være endog særdeles diskriminerende og i praksis dikterer den, 

hvilke generator-teknologier der kan sælges i de enkelte medlemslande.  

 

En anden konsekvens af at RfG ikke omhandler ”fri bevægelighed” er denne, at RfG så 

heller ikke omtaler harmoniserede standarder efter hvilken generatoren ellers skulle kunne 

godkendes til det indre marked. Artikel 40 og 41 i RfG introducere godt nok muligheden 

for, at systemoperatørens godkendelsen af et type A anlæg kan baseres på et udstyr-

certifikat i henhold til forordning 765/2008, men det er svært at se, hvordan dette skulle 

kunne gennemføres uden EU regulering og tilhørende harmoniserede standarder. Vi er klar 

over, at der hos CENELEC arbejdes på standarderne prEN 50549-1, -2 og -10, men netop 

de manglende rammer fra EU har ført til, at arbejdet med disse standarder er løbet helt af 

sporet. 

 

Fra EC Power vil vi derfor kraftigt opfordre Energitilsynet at rejse problemstillingen f.eks. i 

ACER, og til at arbejde for at RfG følges op med en egentlig ”generator apparat 

forordning” der skal sikre generatorernes fri bevægelighed i EU – Og langt hovedparten af 

arbejdet er faktisk gjort med RfG’en, da de tekniske krav dermed er fastsat. EC Power stiller 

sig meget gerne til rådighed for uddybende kommentarer. 

 
Med venlig hilsen 

 

Søren Stig Abildgaard  
Mechanical Engineer  

E-mail: ssa@ecpower.dk  

Telephone: +45 87434109  
      

      

 

EC POWER A/S 

Samsoevej 25  
DK-8382  Hinnerup  

Tel:  +45 87434100 

Fax: +45 87434101  

www.ecpower.eu  



Document Section Comment

13.1.b
The mode of calculation (averaging) mentioned msut be carried out. What happens when the protection relay does not use this methodology? We 

ask that the text reads "this is the recommended methodology".

13.7.a The lower limit for allowing automatic reconnection seems low (47.5 Hz), is this correct?

14.3.a.iv
We recommend to add values for voltage at PoC before the fault. Either 1 p.u. or the lowest voltage found when opearting at most underexcited  

(which is the worst reactive power operation case when analyzing LVRT events)

14.3.a.v
We recommend to give values for minimum short circuit power such as: "50MW or 5 times the size of the nominal power of the plant, whichever is 

greater". This will allow simulation of FRT events at an early point of the project

14.5.a.i
Regarding the system protection: specify if this function reffers to the 5 preset power points which are set via a signal (1 to 5) and pre-specified in the 

connection agreement

14.5.a.i Regarding the abosolut power limiter: does this LIMIT the power to the SEND value or does it SET it to the set value?

14.5.b.iii We recommend a similar table to that found in TR 3.2.3 tables 5 and 6

14.5.d.i The update times should be open for discussion during connection agreement

15.6.d
The default values should take into account the technical constraints of the different technologies (gas engines could have issues to go below 50% 

Pn). This values should be agreed in the connection agreement

16.3.b.ii Same comment as 14.3.a.iv

14(5)(a)(i) System protection is mentioned here. Please add information similar to that found in TR 3.2.3

14(5)(d)(ii)
Signal "Aktiv effekt regulering - absolut begrænser ": is this to LIMIT the power output (the owner can operate below) or SET the output power 

(cannot be changed by the owner)?

14(5)(d)(ii) Signal "Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the code?  

14(5)(d)(ii) Signal "Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the code? 

14(5)(d)(ii) Signal "Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret "frekvensmaster"":  what is this signal? Where is it explained? What does it do?

14(5)(d)(ii)

Signal " Referencefrekvens - ønsket frekvens i tilslut-ningspunktet - fref": what is this signal? Where is it explained? What does it do? The nominal 

frequency to which the unit moves power around should not be modified. Changing the nominal frequency could have an impact on the nominal 

speed of the unit, which would be an issue because the units were designed to opearte at an exact speed (synchronous speed)

14(5)(d)(ii) Signal"Delta effektbegrænser - aktiveret / ikke aktive-ret":  what is this signal? Where is it explained? What does it do?

14(5)(d)(ii) Signal"Delta effektbegrænser - reguleringsreserve - Pdelta ":  what is this signal? Where is it explained? What does it do?

15(6)(c)(i-iii)
Regarding the use of black boxes: what happens with IP protected parts within the model? How can they be protected? We recommend to allow the 

inclusion of black boxes for certain parts

Section 3.1.1/3.1.2
The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in block diagrams should be enough for implementation in 

any particular simulation software.

Section 3.1.1.1 How will the accuracy be measured? Against what? Not all units can be tested for fault ride through! Specially units bigger than ~6 MW

Section 3.1.2 Certian parts need to be encrypted due to IP issues. How can this be resolved?

Section 3.1.2.1 The accuracy of the ramp rate for start and end time (20 ms) seems TOO small. We recommend to increase it to at least 500 ms

Section 3.2.3
The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in block diagrams should be enough for implementation in 

any particular simulation software.

General Tests to be performed need to be clearly defined. Will it be prooved with a Document of Conformity, or will an official certifier be needed?

Will third parties be needed for: taking measurements? Creating a certificate? This can have a significant cost!

Will the testing for model validation be done for each plant? In that case, how will the simulation model be validated? Each plant?

The scope of necessary simulation work is not clear. The cost of the required report will depend on the actual scope.

The aceptance criteria (accuracy vs measurements) is not clear. Needs to be clearly defined to understand the complexity of the model

Ist not clear how the fault ride through behavior will be tested. How will we proof compliance?

Bilag_1_-

_Fastsatte_krav_artikel_13-28

Kommentarer_overvejelser_til_o

evrige_krav__artikel_13-28__-

_Public

BILAG 1.B REQUIREMENTS FOR 

GENERATORS (RFG) – KRAV TIL 

SIMULERINGSMODEL

GeneralGeneral

GE Powers høringssvar
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Lars Juul Konge <lajk@hofor.dk>

Sendt: 25. juni 2018 16:42

Til: 1 - SET Energitilsynet

Cc: Thomas Heldbo Wienberg (SET); Lukas Lindgreen (SET)

Emne: Bemærkninger til: Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle 

tilslutningskrav for nye produktionsanlæg

Hej 
 
Hermed fremsendes to bemærkninger til Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle 
tilslutningskrav for nye produktionsanlæg. 
 
Bemærkningerne henføre til to signaler i Bilag 1.A Generisk signalliste for elproducerende anlæg – krav til 
realtidsinformation.  
 

Det er ikke noget sted specificerede, hvilken funktion dette signal skal have.  
Såfremt signalet refererer til Bilag 1, side 39, anden sidste linje, indikerer dette en markant ændring i, 
hvordan magnetiseringsanlæg til synkronmaskiner dimensioneres, uden at være beskrevet.  
 
 

Det er ikke noget sted specificerede, hvilken funktion dette signal skal have.  
Der indføres en variabel referencefrekvens i forhold til den nominelle frekvens. 
 
 
Det er problematisk, at der indføres krav i en signalliste, som ikke er klart beskrevet andetsteds .  
  
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Juul Konge 
EL-ingeniør 
AMV Kraftvarme 
Teknisk Support - AMV 
 
Direkte tlf.: 2795 5222 
E-mail: lajk@hofor.dk 

For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra  
internettet.
http://www.hofor.dk/mail/hoforlogo.jpg

 
HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon: 33 95 33 95 | CVR-NR.: 1007 3022 | www.hofor.dk 



 

 

 

Esbjerg 26. Juni 2018. 

Til Energitilsynet 

Vedr. Høring over Energinets anmeldelse af forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav 

for nye produktionsanlæg. 

Hermed høringssvar fra Pon Power A/S, aut. Caterpillar forhandler i Danmark. 

Vore input er direkte fra Caterpillar´s grid code team på gasmotorfabrikken i Mannheim, Tyskland. 

Derfor på engelsk : 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Hjøllund  

Pon Power A/S 
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Dato:  June 26th 2018 Kommentarskema vedr.:

Kommentarer fra:

Siemens Gamesa Renewable

Energy

◦Bilag 1 - Fastsatte krav artikel 13-28 - HØRING

Nr. Afsnit Linje

Figur

/tabel

Kommentartype:

generel/teknisk

/redaktionel Kommentar Forslag til ændringer Konklusion

14 5 d i side 9 Teknisk Hvor måles de 10ms opdaterings tid af

funktions status?

Round trip time for beskeder sendt

over Ethernet i mølle parker er typisk i

størrelses orden 5-10ms.

Det betdyer kravet ikke tillader tid til

processering af data af SCADA

systemet

1s opdaterings tid

15 6 d Side 18 Teknisk Når nedregulerings funktionaliteten er

taget til indtægt i møllens

typecertificering så er det ikke muligt

at slå den fra, da det vil betyde man

kører uden for det tilladte område

Siemens høringssvar
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Dato:  June 26th 2018 Kommentarskema vedr.:

Kommentarer fra:

Siemens Gamesa Renewable

Energy

◦Bilag 1A HØRING

Nr. Afsnit Linje

Figur

/tabel

Kommentartype:

generel/teknisk

/redaktionel Kommentar Forslag til ændringer Konklusion

Teknisk Hvad er forskellen på de to signaler

Aktiv effekt regulering - absolut
begrænser

Aktiv effekt regulering - ønsket max
aktiv effekt

Teknisk Hvad skal der udstilles i dette signal.

Er det mulige aktiv power produktion?

Mulig aktiv
effektreguleringsegenskaber

Teknisk Hvad skal der udstilles i dette signal.

Mulig reaktiv
effektreguleringsegenskaber

Teknisk Samme kommentar som i Bilag 1,

15.6.d – det er ikke muligt at

deaktivere funktionen hvis

nedregulering er taget med i møllens

typecertificering.

Vindkraft: Aktivering/deaktivering af
nedreguleringsfunktionen for
aktiveffekt på ved
høje vindhastigheder

Teknisk Hvad menes der med

person/anlægssikkerhed?

Er det i henhold til standarder?

Stop signal

Siemens høringssvar
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Teknisk Hvad menes der med

person/anlægssikkerhed?

Er det i henhold til standarder?

Holde signal
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Dato:  June 26th 2018 Kommentarskema vedr.:

Kommentarer fra:

Siemens Gamesa Renewable

Energy

Krav til simulerings modeller - HØRING

Nr. Afsnit Linje

Figur

/tabel

Kommentartype:

generel/teknisk

/redaktionel Kommentar Forslag til ændringer Konklusion

1 3.1.1

side 6

Teknisk Det er ikke ønskværdigt at studier og

model udvikling ændres med få dages

varsel pga. der kommer en ny release

af DiGSilent PowerFactory.

Derfor foreslås følgende ændring:

Simuleringsmodellen skal leveres

implementeret i seneste den til

projektet aftalte udgave af

simuleringsværktøjet DIgSILENT

PowerFactory

2 3.1.2

side 9

Teknisk Det er ikke ønskværdigt at studier og

model udvikling ændres med få dages

varsel pga. der kommer en ny release

af DiGSilent PowerFactory.

Derfor foreslås følgende ændring:

Simuleringsmodellen skal leveres

implementeret i seneste den til

projektet aftalte udgave af

simuleringsværktøjet DIgSILENT

PowerFactory

3 3.2.1

side 13

Teknisk Det er ikke ønskværdigt at studier og

model udvikling ændres med få dages

varsel pga. der kommer en ny release

af DiGSilent PowerFactory.

Derfor foreslås følgende ændring:

Simuleringsmodellen skal leveres

implementeret i seneste den til

projektet aftalte udgave af

simuleringsværktøjet DIgSILENT

PowerFactory

Siemens høringssvar
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4 3.2.2

side 13

Kommentar Udkobling af, og mulig efterfolgende

automatisk genindkobling af, en

vilkårlig fejlramt netkomponent

i det kollektive elforsyningsnet, jf.

ovenstaende fejlforløb, og det afledte

vektorspring i nettilslutningspunktet.

Skal det forstås sådan at en enkelt

fase-jord kortslutning skal kunne

simuleres ved anvendelse af Single

Pole Auto Reclosure?

Menes herunder, at den dynamiske

simuleringsmodel skal kunne replikere

de dynamiske egenskaber i

forbindelse med Single Pole Auto

Reclosure fejlhændelser?
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5 3.2.2

Side 15 Typisk vil det være muligt at levere en

DLL-baseret model for det samlede

produktionsanlæg og delanlæg, som

både giver en bedre repræsentation af

de stationære og dynamiske

egenskaber for de enkelte delanlæg

og de overordnede

reguleringsegenskaber for

parkregulatoren. Derfor betyder

kravet om at denne approach ikke må

anvendes, at detaljerings- og

nøjagtighedsgraden af det påkrævede

modelapparat bliver betydeligt mindre

komplet og retvisende mht.

funktionalitet og nøjagtighed end det

DLL-konceptet vil kunne levere.

Standardværktøjer/Standard modeller

kan ikke nødvendigvis bringes til at

repræsentere specielle features, der

udvider møllernes operations område

hvilket medfører, at der vil kunne

forekomme operation modes som ikke

vil kunne repræsenteres af standard

modeller.

Med andre ord er det uheldigt, at

udelukke muligheden for  brugen af

DLL Model Development

standardprogrammeringsfunktionen,

som  DIgSILENT PowerFactory tilbyder

og fuldt understøtter, til

implementering af komplekse og

avancerede modeller af produktions-

og anlægsenheder i

elforsyningssystemet.

Ved anvendelse af krypterede eller

kompilerede modeller skal disse

suppleres med beskrivelse og levering

af dataparametre til f.eks. IEC-61400-

27-1 standard biblioteksmodellerne

for at sikre modellerne altid vil være

tilgængelig i forbindelse med software

opdateringer af DIgSILENT

PowerFactory .

Nøjagtighedskravene for standard

modellerne må forventes at være

mindre end angivet i Tabel 2.
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6 3.2.2

Side 15

Teknisk Det er ikke ønskværdigt at studier og

model udvikling ændres med få dages

varsel pga. der kommer en ny release

af DiGSilent PowerFactory.

Derfor foreslås følgende ændring:

Simuleringsmodellen skal leveres

implementeret i seneste den til

projektet aftalte udgave af

simuleringsværktøjet DIgSILENT

PowerFactory

7 3.2.2

Side 15

PowerFactory ved anvendelse af de

indbyggede netkomponentmodeller

og

standardprogrammeringsfunktioner,

herunder  f.eks. også DIgSILENT’s DLL

import feature,

hvilket skal afspejles i den anvendte

modelstruktur m.m

8 3.2.2.1.1

side 17

Tabel 2 Teknisk Værdierne i Tabel 2 er direkte

gengivet fra den tyske TR4 Standard.

TR4 har en anden tabel for

asymmetriske fejl så det bør

specificeres at Tabel 2 kun gælder for

symmetriske fejl.

For at sikre en objektiv vurdering af

simuleringsmodellens nøjagtighed

under symmetriske fejl 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 tidsperioder

(pre-fault, fault og post-fault) [6].

9 3.2.2.1.1

side 17

Tabel 2 Teknisk Bilag 1 nedenfor.

Værdierne er gengivet fra TR4, så det

skal specificeres at værdierne skaleres

som angivet i Bilag 1 nedenfor.

Tilføje efter ovenstående:

I tilfælde af to-fase fejl skaleres

nøjagtighedskravene (op) med en

faktor 1.5 for Synkronkomposanterne,

og en faktor 2.0 (op) for

Inverskomposanterne.

10 3.2.2.1.1

side 17

Tabel

2/3

Kommentar De angivne værdier kan benyttes

under antagelse af at der til

valideringen bruges play-back.

11 3.2.2.1.2

side 18

Tabel 3 Teknisk Generelt er værdierne i tabellen på

grænsen af hvad der er muligt.

Derfor foreslås følgende ændringer.

Rise Time < 50ms

Reaction Time < 50ms

Settling Time < 100ms

Overshoot < 15%
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12 3.2.3.2

Side 20

Teknisk De angivne kvantitative RMS-krav kan

benyttes under antagelse af at EMT

modelvalideringen anvender play-

back.

13 3.2.4.1

Side 21

Teknisk Baseret på de nuværende

Turbine/Converter Harmonic models.

Forudser I så at en målerapport er

nødvendig?

Hvis ja – hvad skal en sådan rapport

indholde?

Reference:

Bilag 1:

Taget fra TR4
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Vattenfall Vindkraft A/S har følgende høringssvar til Energinets anmeldelse af forslag til 

fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg 

Kommentarer til Bilag 1: 
 
Art. 13.1.b Den specificerede målemetode medfører, at anlægget reelt skal kunne klarer 
en df/dt på op til 20 Hz/s i 20 ms, 10 Hz/s i 40 ms osv. Det betyder, at installeret udstyr der er 
specificeret til at modstå df/dt på op til 2 Hz/s kontinueret ikke nødvendigvis overholde kravet. 
Hvis det kan vises, at kravet om de meget høje df/dt niveauer er nødvendigt, bør det fremgå 
tydelig hvad kravet reelt er. 
 
Det fremgår ikke om afsnittet vedrørende LOM detektering er et krav eller til information. I 
tilfælde af, at det er et krav der beskrives bør det fremgå tydeligt hvornår kravet er gældende, 
hvad står forkortelsen DN f.eks. for? 
 
 
 
Art. 14.5.d.i En maksimal opdateringstid af funktionsstatus på 10ms er i Vattenfalls øjne 
ikke fysisk mulig. En opdateringstid på 1 sekund vil være mere realistisk. 
 
 
 
Art. 16.3.b.ii Qmin er ikke defineret i RFG’en eller i andre dokumenter i høringen. Det er dog 
defineret i den gamle tekniske forskrift 3.2.5. Mener Energinet at produktionsanlægget i 

øjeblikket inden en kortslutningssimulering, skal importere  𝑛 = 0,33  reaktiv effekt i 

nettilslutningspunktet, eller skal den reaktive effektoverførsel i nettilslutningspunktet være lig 
nul? 
 
 
 
 
Kommentarer til Bilag 1.B: 
 
Afsnit 3.2.2.1.1  At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte 
værdi anser Vattenfall som en fejl, da afvigelses værdierne i Tabel 2 så skal have fysiske 
værdier som f.eks. giga-watt og kilo-ampere. Vattenfall vil gerne have en præcision af at 

Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 
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Danmark 
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værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket Vattenfall tolker som om at en MXE værdi på 
0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og simulerede værdi. 
 
Vattenfall vil også pointere at det er et problem at der refereres til en standard (IEC 61000-27-
2) som endnu ikke er udgivet, og som først er planlagt til at blive udgivet i 09/2019. Dette gør 
at ikke alle kan se hvad der refereres til i standarden fra høringsdokumentet.  
 
 
 
Afsnit 3.2.2.1.2  Det er uklart hvad der sættes krav til i Tabel 3, er det output fra 
produktionsenheden i nettilslutningspunktet? Da power plant controllere har en cyklustid 
mellem 100 milli-sekunder og 1 sekund til flere distribuerede enheder, vil det være meget 
svært at synkronisere responset fra målinger med responset fra modeller. 
 
 
På vegne af Vattenfall Vindkraft A/S 
Theis Nicolas Nielsen 
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Energitilsynet  

Att. Thomas Heldbo Wienberg/Lukas Lindgreen 

Høring: Generelle tilslutningskrav 
for produktionsanlæg 

Ørsted vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger i 

forbindelse med høringen. 

 

Energinet har generelt gennemført en god og konstruktiv proces under tilblivelsen 

af metoden. Der er dog nogle væsentlige enkeltpunkter Ørsted ikke er tilfreds med. 

Karakteren af disse er primært, at de skaber usikkerhed. 

 

1.Energinet angiver i signallisten bilag 1.A punkt 21, samt i bilag 1 artikel 19.2.a 

under noter, at magnetiseringsanlægget skal kunne indstille en ønsket spænding i 

spændingsreferencepunktet.  

Dette er problematisk da sammenhængen er særdeles uklar. En sådan proces 

afviger markant i forhold til gældende samarbejdsproces og det er helt uklar 

hvordan dette tænkes implementeret.  

Det fremstår entydigt, at dette punkt refererer til forordningen RfG artikel 19.2.a. 

Heraf fremgår det, at dette skal aftalen mellem anlægsejer og TSO. Ørsted stiller 

dermed spørgsmål ved om Energinet har hjemmel til at kræve ovenstående. 

Punktet bør udgå helt, da anden beskrivelse er omfattet af RfG forordningen. 

 

2. Energinet angiver i signallisten bilag 1.A punkt 25 at anlæggende skal kunne 

indstille en referencefrekvens. Funktionaliteten af denne funktion er ikke 

beskrevet i hverken RfG eller bilag 1. Desuden er det en helt anderledes 

funktionalitet end den, der i dag anvendes til tilsvarende systemdriftsformål. Da 

denne funktion er meget essentiel, bør det foreslåede signal udgå for at forhindre 

markante misforståelser. 

 

3. Energinet begrænser gradienterne i artikel 15.6.e i forhold til den de facto 

standard, der eksisterer i dag. Der er fx mulighed for 50 %/min svarende til 200 

MW/min i dag. Det betyder, at kommende anlæg bliver mindre fleksible, får 

dårligere driftsøkonomi og ikke har mulighed for at levere de ønskede 

systemydelser. Energinet argumenterer ikke for denne forværring. Det kunne 

fremstå som om Energinet løsner op på kravene i sidste afsnit, men problemet er 

blot, at der ikke er referencer til gradienter i hverken systemydelseskrav eller 

energimarkeder.  

Kravene bør justeres til 50 %/min og 200 MW/min. 
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4. Bilag B artikel 14.5.d.i beskriver, at funktionsstatus skal være opdateret med 10 

millisekunder. Det er ikke argumenteret hvad denne ekstrem hurtige 

opdateringsfrekvens skal anvendes til. Ørsted har tidligere oplyst, at den typiske 

opdateringsfrekvens for styringsanlæg på kraftværkerne er 3 – 400 millisekunder, 

hvorfor denne industristandard bør være retningsgivende for opdateringstiden.   

 

5. Bilag 1B beskriver i afsnit 2 hvordan ændringer i eksisterende anlæg skal 

opdatere simuleringsmodel. Dette er yderligere beskrevet i note 1.Beskrivelsen 

konflikter med RfG artikel 4 hvor det præcis beskrives hvordan ændringer af 

eksisterende produktionsanlæg skal håndteres og dette er ikke 

overensstemmende med ovenstående. Afsnittet bør udgå.   

 

6. Bilag 1A punkt 4 beskriver planlagt aktiv effekt. Dette er en køreplansværdi og 

dermed en tidsserie. Dette ikke en realtidsinformation og skal udgå. 

 

7. Bilag 1A punkt 17 og 18 beskriver aktiv og reaktive effektreguleringsegenskaber. 

Dette kan ikke knyttes til en entydig realtidsinformation og skal udgå 

 

8. 15.5.b.iii Det er uklart hvilken implikation teksten har for anlægget. Energinets 

bemærkninger hjælper ikke til tydeliggørelse af dette.  

 

9 Signallisten punkt 36 Delta effektbegrænser. Metoden og funktionaliteten er 

ikke efficient i forhold til anvendte metoder på kraftværker for forskellige 

systemydelser. Metoden bør udgå eller alene omfatte øvrige produktionsenheder.   

 

10 I Bilag 1, under punkt 13.1.b, formlen til beregning af df/dt er uklar, da det ikke 

fremgå klart om de 0,020 kun skal divideres op i middelværdi 1 eller i forskellen 

mellem middelværdi 2 minus middelværdi 1. Dette skal afklares således formlen er 

klar og entydig.  

 

11 I Bilag 1B er der i referencelisten angivet reference 6, ”IEC 61400-27-2”, denne 
standard forefindes kun som et arbejdsdokument i WG 27 og er et dokument under 

udarbejdelse. Det betyder, at kravet i reference 6 er ukendte og kan ændres uden 

varsel. Reference 6 skal slettes og dokumentet opdateres således at kravet er 

kendt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jørn Klitgaard 

 

JORKL@Orsted.dk 

Tlf. 99552540 
 
 


