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Læsevejledning 

Hvert spørgsmål er indikeret ved et tal. Hvert tal indeholder således et spørgsmål fra en markedsaktør.  

Det samme spørgsmål kan synes at gå igen (evt. en smule omformuleret). Dette er tilfældet såfremt flere 

aktører har rettet spørgsmål/kommentarer til det samme forhold. Energitilsynet har her ønsket at 

synliggøre, at mere end en aktør har fundet det relevant at komme med bemærkninger.  
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Spørgsmål/kommentarer til de enkelte bestemmelser 
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? 

 

2. Art. 13.1.b  

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. 

 

3. Artikel 13.2.b 

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

asynkrongeneratorer. 

4. Art. 14.3.a.iv + 16.3.b.ii  

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) 

 

5. Art. 14.3.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 

 

6. Art. 14.5.a.i  
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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. 

Regarding the absolute power limiter: does this LIMIT the power to the SEND value or does it SET it to 

the set value?  

7. Art. 14.5.b.ii  

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

 

8. Art 15.a.i  

System protection is mentioned here. Please add information similar to that found in TR 3.2.3. 

 

9. Art 15.5.b.iii Det er uklart hvilken implication teksten har for anlægget. Energinets bemærkninger 

hjælper ikke til tydeliggørelse af dette. 

 

10. Art. 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. 

 

11. Art. 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. 

 

12. Art. 15.6.d  

Når nedregulerings funktionaliteten er taget til indtægt i [vind]møllens typecertificering så er det ikke 

muligt at slå den fra, da det vil betyde man kører uden for det tilladte område. 

 

13. 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 � 

�� = 0,33 reaktiv effekt i nettilslutningspunktet, eller skal den reaktive effektoverførsel i 

nettilslutningspunktet være lig nul? 

 

14. Artikel 21, 3, b), i) og artikel 21, 3, c), i) 

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

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. 

Særligt vedr. FRT 
1. Fault ride Through (FRT) profile: The FRT profile for type B synchronous generators is specified up to 

250 ms. Please note this 250 ms profile is relatively longer when compared to other European grid codes 

derived from NC-RFG. A longer FRT profile increases the risk of pole slip and may result in instability 
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of synchronous generators. Hence, we propose 3 phase fault for 150 mx and 2 phase fault-grund fault for 

220 ms. 

 

2. For type D generators the retained voltage (Uret) could be made as less than 0,05 pu (<5% Un) instead of 

0 pu. 0 pu Uret might result in short circuit for synchronous generators 

 

3. The resolution for reactive power mode is given as 100 kVAr. As the value depends on the generator 

size, it is better to provide this value as a %Q/Pn.  

 

4. Robusthedskrav (FRT) for elproducerende anlæg og synkrone produktionsanlæg  

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

kategori B og C skal være robuste overfor forstyrrelser fra bortkoblede fejl i transmissionsnettet. 

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. 

Generisk signalliste 
 

1. Hvad er forskellen på de to signaler: 

Aktiv effekt regulering – absolut begrænser 

Aktiv effekt regulering - ønsket max aktiv effekt 

 

2. Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber: 

Hvad skal der udstilles i dette signal. Er det mulige aktiv power produktion? 

 

3. Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber 

Hvad skal der udstilles i dette signal 

 

4. Signal "Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the code?   

 

5. Signal "Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the code?  

 

6. Aktivering/deaktivering af nedreguleringsfunktionen for aktiveffekt på ved høje vindhastigheder. 

Det er ikke muligt at deaktivere funktionen hvis nedregulering er taget med i møllens typecertificering. 

 



6 

 

7. Stop signal 

Hvad menes der med person/anlægssikkerhed? 

 

Er det i henhold til standarder? 

 

8. Holde signal 

Hvad menes der med person/anlægssikkerhed? 

 

Er det i henhold til standarder? 

 

9. Energinet indfører et nyt signal ”frekvensmaster”, som ikke har været diskuteret i RfG-arbejdsgrupperne, 

så ingen ved, hvordan det skal virke, hvis man skal tilslutte et produktionsanlæg. 

 

10. Signal "Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret "frekvensmaster"":  what is this signal? Where is 

it explained? What does it do? 

 

11. Bilag 1A punkt 4 beskriver planlagt aktiv effekt. Dette er en køreplansværdi og dermed en tidsserie. 

Dette ikke en realtidsinformation og skal udgå. 

 

12. Bilag 1A punkt 17 og 18 beskriver aktiv og reaktive effektreguleringsegenskaber. Dette kan ikke knyttes 

til en entydig realtidsinformation og skal udgå. 

 

13. 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. 

 

14. Signal "Delta effektbegrænser - aktiveret / ikke aktive-ret":  what is this signal? Where is it explained? 

What does it do? 

 

15. Signal "Delta effektbegrænser - reguleringsreserve - Pdelta ":  what is this signal? Where is it explained? 

What does it do? 

Ad punktet Spændingsregulering 

16. 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. 

  

17. 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. 
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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. Vi stiller dermed spørgsmål ved om Energinet har 

hjemmel til at kræve ovenstående. Punktet bør udgå helt, da anden beskrivelse er omfattet af RfG 

forordningen. 

Ad punktet Referencefrekvens 

18. 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. 

19. 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. 

 

20. Signal " Referencefrekvens - ønsket frekvens i tilslutningspunktet - 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 operate at an exact speed (synchronous 

speed) 

Særligt vedr. art 14.5.d(I)+(II) 
Bemærkning til informationskrav for type B 1- og B2 anlæg. 

21. 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 ekstrainvesteringen i 

systemegenskaberne. 

 

22. Art. 14.5.d.i 

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. 
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Det betyder kravet ikke tillader tid til processering af data af SCADA systemet. 

 

Foreslås ændring til 1 s opdateringstid. 

23. Art. 14.5.d.i En maksimal opdateringstid af funktionsstatus på 10ms er i vores øjne ikke fysisk mulig. 

En opdateringstid på 1 sekund vil være mere realistisk. 

 

24. 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 opdateringstiderne til at være ekstreme i forhold til den nuværende praksis, som er 

300-400 millisekunder for termiske værker. Energinet har foreslået en opdateringsfrekvens 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. 

 

25. 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 marked, 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. 

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. 
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Simuleringsmodeller 

Generelle spørgsmål og kommentarer 

1. It is specified simulations must be validated against measurement values from type testing or from 

measurements values from the plant. Are any procedures defined for type testing ? 

 

2. For the simulation models when in-build blocks for the software Digsilent Power Factory are used, the 

accuracy of the simulation results are hard to guarantee. Can a manufacturer-specific model be used if 

the accuracy limits are not met ? 

 

3. Kommentar vedrørende krav til logning og simuleringer for produktionsanlæg type C og D: 

 

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 vi mener at kraftvarmeteknologien med de skærpede krav bliver væsentlig 

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

 

4. 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? 

 

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

cost! 

 

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

be validated? Each plant? 

 

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

actual scope. 

 

8. The acceptance criteria (accuracy vs measurements) is not clear. Needs to be clearly defined to 

understand the complexity of the model. 

 

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

 

Punktspecifikke spørgsmål og kommentarer 

10. Ad pkt. 3.1.1 + 3.1.2 + 3.2.1 + 3.2.2:  

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 den til projektet aftalte udgave af 
simuleringsværktøjet DIgSILENT PowerFactory. 
 

11. Ad punkt 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. 
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12. Ad punkt 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 

 

13. Ad punkt 3.1.2  

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

 

14. Ad punkt 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. 

 

15. Ad pkt 3.2.2 side 13: 

Udkobling af, og mulig efterfølgende automatisk genindkobling af, en vilkårlig fejlramt netkomponent 
i det kollektive elforsyningsnet, jf. ovenstående 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? 

 
16. Ad pkt 3.2.2  

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.  

 
Derfor foreslås følgende ændring: 
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. 

 
17. Ad pkt 3.2.2.1.1 

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. Det skal endvidere  
specificeres at værdierne skaleres som angivet i TR4 pkt 5.3.1 – Evaluation for Type 2 PGUs – linje 
1061 til 1074.  
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[Som kommentar er endvidere anført]  

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). 
 
I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 1.5 for Synkronkomposanterne, 
og en faktor 2.0 (op) for Inverskomposanterne. 
 

18. Ad punkt 3.2.2.1.1  

[Som kommentar] 

Vedrørende Tabel 2 og 3 kan de angivne værdier benyttes under antagelse af at der til valideringen 
bruges play-back. 
 

19. At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte værdi anser vi som en fejl, da 

afvigelses værdierne i Tabel 2 så skal have fysiske værdier som f.eks. giga-watt og kilo-ampere.  

 

Vi vil gerne have en præcision af at værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket vi tolker som om at 

en MXE værdi på 0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og simulerede værdi. 

 

Vi 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 
22. Ad punkt 3.2.2.1.2  

Generelt er værdierne i tabel 3 på grænsen af hvad der er muligt. Derfor foreslås følgende ændringer: 

Rise Time < 50ms 
Reaction Time < 50ms 
Settling Time < 100ms 
Overshoot < 15% 
 

23. Ad punkt 3.2.3.2  



12 

 

De angivne kvantitative RMS-krav kan benyttes under antagelse af at EMT modelvalideringen anvender 

playback. 

 

24. Ad punkt 3.2.4.1  

Baseret på de nuværende Turbine/Converter Harmonic models. Forudser I så at en målerapport er 

nødvendig? Hvis ja – hvad skal en sådan rapport indholde? 

 
25. Ad punkt 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. 
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SVAR TIL FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR 
VEDR. ANMELDELSE AF GENERELLE KRAV ART. 
13-28 I RFG 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gen-

nerelle krav i medfør af art. 13-28 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høri g er indsat 

først (er der flere, er de indsat nummereret efter hinanden). Herefter er selve artiklen samt det 

anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommenta-

rer/overvejelsesdokumentet gengivet, til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsat-

te spørgsmål/kommentar markeret med grøn.  

 

Artikel 13(1)(b) 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

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? 

 

 

 

2 Svar af 3. september 2018 på indkomne høringssvar og henv. af 10. august 2018
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2. 

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. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

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. For uden dette suppleres det tekniske 

krav med en national afstemning af målekrav og beregningsprincip der er behandlet i RfG ar-

bejdsgruppen faciliteret af Energinet. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

1. 

Anvendelse af ROCOF konceptet indebærer middelværdisbetragtning over en given tidsperio-

de. En præciseringen af en maksimal frekvensgradient indgår ikke i ROCOF konceptet og efter 

Energinets fortolkning af EU forordning 2016/631, er der ikke hjemmel til at fastsætte dette.  

Med hensyn til enheden for den beregnede ROCOF værdi, er denne naturligvis [Hz/s]. På trods 

af, at [Hz/s] er den internationale anerkendte enhed for ROCOF er denne ikke inkluderet direk-

te i EU forordning 2016/631. Enheden [Hz/s] er derimod medtaget i EU forordning 2016/1447 

omhandlende HVDC systemet 

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 rele-

vant 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 fre-

quencies, 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 måleperio-

de, 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 middelværdifrekvensbereg-
ning 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 
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Det fremgår direkte af forordningen, at LOM detektering fremstår som et krav. 

 

Det er præciseret, at ROCOF anvendes til LOM detektering på A – D tilsluttet i distributionssy-

stemet, gældende både for SPGM og PPM. 

Alternativt til ROCOF må underspændingstrin 2 anvendes på kategori A anlæg. 

 

Målemetode: 

Måle- og beregningsmetoden skal sikre, at der netop måles og beregnes efter en aftalt meto-

de. Det sikres derved, at der ikke kommer anlæg- eller aktørspecifikke fortolkninger af hverken 

værdien eller metoden.   

 

DN er en forkortelse for distributionsnet. Forkortelsen burde generelt erstattes med distributi-

onssystem 

 

2. 

Energinet bemærker, at det er korrekt, at beregningen fremstår uklar, og Energinet retter til 

følgende: 

df/dt = (middelværdi 2 – middelværdi 1)/0,020 [Hz/s] 
 
Som ekstra forklaringstekst kan eventuelt følgende eksempel inkluderes: 
 

 
 

 

Artikel 13(2)(b) 

Følge de fre går af FSTS’s høring: 

I RfG’e  i Artikel . .  gives der ulighed for, at TSO’e  ka  fastsætte et krav til, at kategori 
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 
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kan afkoble sig fra det kollektive elforsyningsnet ved en tilfældig frekvens i et givet frekvensin-

terval - 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 husstands-

vindmøller og mikrokraftvarmeværker. Anlæg af denne type kan dermed ikke tilsluttes længe-

re, 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 direkte 

tilsluttede asynkrongeneratorer. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Art. 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 i har i dag. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet skal præcisere, at  de omtalte elproduktionsanlæg eller generatortype ikke bliver 

udelukket, da det funktionelle krav principielt ikke har ændret sig i forhold til de nuværende 

krav. Henholdsvis knækfrekvens og statik for LFSM-O er beskrevet samt et eventuelt minimum 

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.   
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reguleringsniveau for elproduktionsanlæg/generator. Foruden disse funktionelle krav er krav til 

frekvensmålingens nøjagtighed præciseret samt den maksimale gennemsnitlige fejl på fre-

kvensresponset. Sidstnævnte nøjagtighed er dog skærpet lidt da det pt. gældende krav er 10 % 

og det nye krav udarbejdet i forbindelse med gennemførsel af EU forordning 2016/631 er 5 %. 

Denne specifikke ændring omhandlende A-anlæg blev udarbejdet i samarbejde med Dansk 

Energi.  

I forhold til gældende tekniske forskrift og tillæg til samme er det klart, at beskrivelsen af hvor-

dan et frekvensrespons kan effektueres ved hjælp af trinindkobling og derved opnå regulering 

inden for den krævede tolerance, ikke er beskrevet i samme omfang som det er i dag. En sådan 

forklari g ka  ikke i kluderes so  e  del af de ”ikke udtø te krav”. E ergi et vurderer dog, at 
omtalte forklaring godt kan medtages i den relevante vejledning omhandlende nettilslutning 

tor A-anlæg. 

  

 

Artikel 13(2)(d) 

Følge de fre går af FSTS’s høring  

FSTS 

I de nugældende tekniske forskrifter for termiske anlæg er fastsat en statik på 6 %, for PPM og 

solcelleanlæg er fastsat en statik på 4 %, og generelt for anlæg til og med 11 kW er fastsat en 

statik på 4 %. 

 

Energinet har angivet følgende statikker: 

 

CE: 

SPG: 5 % 

PPM: 5 % 

 

N: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 

 

Med udgangspunkt i de angivne statikker, vurderer Energinet, at det kan være et 

problem, at have 3 forskellige statikker for frekvensrespons. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

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

CE: 

SPG: 5 % 

PPM: 5 % 

 

N: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Art. 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 i har i dag. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er korrekt, at statikken i de tidligere tekniske forskrifter er anderledes end de kommende 

ved gennemførsel af EU forordning 2016/631. Grundlag for forordningens krav til statik, er i 

dag mere baseret på systemets behov for respons og herunder også koordineret respons i 

synkronområdet, hvorimod det tidligere var mere relateret til generatortypen og dennes pri-

mære energikilde. Det er måske ikke et direkte problem, at have forskellige statikker og de 

eksisterende produktionsanlæg er jo også stadig i drift og overgangen til synkronområdekoor-

dineret respons vil ske gradvist i forbindelse med naturlig udskiftning eller renovering af eksi-

sterende produktionsanlæg. Fremadrettet giver utvivlsomt størst systemteknisk værdi, at have 

de samme koordinerede værdier i synkronområderne.  

 

 

Artikel 13(5)(a) 

Følge de fre går af FSTS’s Høring: 

FSTS 

Energinet har til artiklen angivet, at 

”U der or ale driftsforhold so  ka  gara teres i 9  % af tide . Efter edste ev e I forhold til 

driftspu kt og tilgæ gelig pri ær e ergi.” 

 

Har Energinet mulighed for at omformulere det angivne ? Efter tilsynets opfattelse, 

har Energinet i artikel 13, stk. 4, specificeret den tilladte reduktion af aktiv effekt, når frekven-

sen bevæger sig uden for normaldriftsområdet. 
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Endvidere har Energinet til artiklen angivet, at omgivelseskonditionerne i ældre tekniske 

forskrifter, har været beskrevet særdeles specifikt. 

 

Kan disse beskrivelser fremsendes som reference? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Vi har i ældre tekniske forskrifter haft beskrevet omgivelseskonditionerne særdeles specifikt. 

Dette er vi 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 

de  gru d har vi valgt at lave e  så ”løs” for uleri g i stedet for at afvige fra at fastsætte et 
veldefineret krav. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet foreslår den nedenfor angivne tekst som erstatning for den tidligere indsendte. 

Energinet vil dog indledningsvist gerne fremhæve, at behovet for beskrivelse og specifikation af 

omgivelseskonditioner ikke tjener et teknisk formål. Den producerede energi bliver solgt på 

markedsvilkår ligesom produktionsanlægget bliver solgt på markedsvilkår. Anlægsperformance 

på dette område, omgivelseskonditioner, anses derfor som markedsdrevet, hvilket gør det 

overflødigt at kravsætte i forhold til tilslutningsbetingelser.  

 

Forslag til ny tekst: 

”Under normale driftsforhold og efter bedste evne i forhold til det aktuelle driftspunkt samt 

ved omgivelseskonditioner som jf. anlægsproducentens tydelige anlægsspecifikationer er be-

kendtgjort for anlægsejer samt valideret i form af relevant produktionsanlægsperformance-

test.” 

 

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. 
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Artikel 13(7)(a) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

Vedrørende automatisk genindkobling, har Energinet angivet følgende frekvenser 

 

Dk1: 

47,5 - 50,2 Hz 

 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår andre frekvensintervaller. 

Kan Energinet uddybe begrundelsen for at ændre frekvensintervallerne? 
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Har Energinet vurderet konsekvenserne af, at ensrette frekvensintervallerne på tværs af pro-

duktionstyperne (synkrongenerator, PPM og solcelleanlæg)? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

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 de respektive er 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 i har i dag. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet vil gerne fremhæve, at frekvensintervallerne er  ændret som følge af gennemførslen 

af EU Forordning 2016/631 og var forordningen ikke årsag til disse ændring var en opdatering 

af tekniske forskrifter blevet igangsat under alle omstændigheder. Desuden forholder det sig 

således, at Energinet allerede inden start af forordningsgennemførslen havde bemærket flere 

nødvendige opdateringer i de enkelte tekniske forskrifter men også harmonisering på tværs af 

de tekniske forskrifter. En del af opdateringerne blev ikke gennemført grundet den forestående 

forordningsgennemførsel med den annoncerede proces.  

Ændring af nedre frekvensgrænse ved automatisk genindkobling på 47,5 Hz er en konsekvens-

ændring fra forordningen. I situationen, hvor elsystemet er i underfrekvens tillades udkoblede 

produktionsanlæg, at genindkoble helt ned til 47,5 Hz - forudsat at spændingen er inden for 

det specificerede interval.  

Ændring af øvre frekvensgrænse ved automatisk genindkobling er fastsat i forhold til knækfre-

kvensen for LFSM-O i det Continental europæiske- og Nordiske synkronområde, da det ikke 

ønskes at produktionsanlæg skal genindkoble og starte produktion i den situation at elsystemet 

er i overfrekvens. 

Konsekvensen som skal vurderes i denne forbindelse er elsystemets tilsluttede produktionsan-

lægs forudsigelige egenskaber til gavn for det sammenhængende elsystem og dennes stabili-

tet. Der identificeres ingen negative konsekvenser for det enkelte produktionsanlæg, heller 

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 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. 
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ikke isoleret på den enkelte generatortype da de valgte indstillinger ligger inden for det norma-

tive minimumskrav fra forordningen. 

  

Artikel 13(7)(b) 

Følgende fremgår af FSTS’s  høring: 

FSTS 

Hvilken værdi har gradienten i dag? 

 

Artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

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.  

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Følgende forhold gør sig gældende i dag: 

For anlæg dækket af TF 3.2.1, A1 anlæg med nominel effekt til 11 kW, er kravet til gradienten 

10%/Pn/min.  

For anlæg dækket af TF 3.2.2 og TF 3.2.5, anlægskategori A2 til D, dvs. fra 11kW, er standard-

indstillingen 100kW/s, i området fra 10kW/s til 300 kW/s. 

For anlæg dækket af TF 3.2.3, anlægskategori A2 til D, dvs. fra 11kW, er standardindstillingen 

100kW/s, i området fra 10kW/s til 300 kW/s. kravet gælder for C og D anlæg og der er således 

ingen gradientkrav for A2 og B anlæg. 

 

 

Artikel 14(3)(a)(iv) + 16(3)(b)(ii) 

Følge de fre går af FST’s  høring: 

1. 

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 opera-

tion case when analyzing LVRT events). 

 

2. FSTS 

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 
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Energinet har i kommentaren til artiklen henvist til det såkaldte kortslutningskatalog. 

Forsyningstilsynet har været i kontakt med Energinet (ved e-mail af 27. juli 2018 til Bjarne An-

dersen), og fået oplyst, at kataloget ikke ligger offentlig tilgængelig, men er til rådighed for 

Transmissionsselskabet og distributionsselskaber. 

 

RfG art. . .a.iv stiller krav o , at TSO’e  offe tliggører beregningen af minimumseffekten for 

kortslutning i tilslutningspunktet. 

5 

Hvorledes påtænker Energinet at opfylde kravet om offentliggørelse? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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. Vi forventer derfor ingen aktør 

kommentarer omkring denne del af kravet. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

1. 

Thank you for the recommendation. Based on the comment it is not fully clear if the voltage 

referred to is the possible operational voltage at POC or if it is the historical voltage prior a 

fault. Both values would at this point be unknown. Please notice that FRT is specified different-

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 kortslut-

ningseffekt samt beregner konditioner i kendte tilslutningspunkter 

 

Anlægskonditioner: 

Anlægsegenskaber er specificeret ved Pn og PF = 1  

 

  

16 3 b ii pre-fault operating point of the power generating module ex-

pressed 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. 
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ly for B and C systems vs. D systems. B and C systems are specified at Pn and PF =1 and D sys-

tems are specified at Pn and Qmin.  

 

2. 

Energinet har været i dialog med Forsyningstilsynet, som nu har fået tilsendt dokumentet med 

blandt forudsætningerne og metode for kortslutningsberegningerne til information og gen-

nemsyn. Ved samme lejlighed har Energinet informeret om, at dette dokument bliver planlagt 

offentliggjort via Energinets hjemmeside og det egentlige kortslutningskatalog kan rekvireres 

ved henvendelse. 

 

Artikel 14(3)(v) – her må det være artikel 14(3)(a)(v) der menes! 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

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. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

Den fastlagte og definerede beregningsmetode i kortslutningskataloget anvendes. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

It is an obligation for the RSO to provide the pre and post fault minimum and maximum short 

circuit capacity at the connection point including the active and reactive operation point of the 

production unit. This is requested by the regulation. Together with the required FRT capabili-

ties the manufacturer can design the production units capabilities in terms of this require-

ments. This is also the reason why the TSO cannot just specify a number based on Nominal 

power or like.  

 

Artikel 14(5)(a)(i) 

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 
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Følge de fre går af FSTS’s høring: 

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. 

 

Regarding the absolute power limiter: does this LIMIT the power to the SEND value or does it 

SET it to the set value? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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 samt et muligt krav præcise-

res 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 i har i dag. 

 

Energinets svar FSTS’s på høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet do not know the specific mentioned connection agreement however the functionali-

ty, systemværn, it is the already known and exciting requirements from the technical regula-

tions. The functionality requested in article 14(5)(a)(i) is the same as described in article 15.6.d. 

Basically what article 14(5)(a)(i) does is to set the requirements for B systems as well do the 

fact that the requirements is already there for C and D systems. 

 

The absolute power limiter limits the nominal output power to a specified value. In fact it is a 

basic functionality do to the fact that the power generating unit shall be capable to maintain 

constant output at its target active power value (article 13(3)) 

 

Artikel 14(5)(b)(ii) 

Følgende fremgår af FSTS’s  høring: 

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

 

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 elforsynings-

net mod overbelastning i kritiske situationer. 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

N/A 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Be aware of that some changes in the national drafting of technical connection instructions are 

introduced together with the implementation of the EU regulation. 

Energinet will publish technical connection instructions for transmission connected production 

units. If the requested tables will be a part of these instructions is not known at the moment. 

The challenge in grid connecting to the transmission system is typically that all settings are 

connection specific i.e. there is no standard setting.  

If the mentioned table is included in the technical connection instructions for grid connection 

to the distribution system these specific instructions need to be review. 

 

 

Artikel 15(2)(d)(i) 

Følge de fre går af FST’s høring: 

FSTS 

E ergi et har a givet, at Droop skal ”keep ra ge”. 
 

Har Energinet mulighed for at uddybe hvad der menes hermed? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

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; 

  

- 

  

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 fre-

quencies 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) 

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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Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

Artiklen giver principiel lov til specifikt at definere effekt responset størrelse i området define-

ret 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 være å e t for de e kelte 
aktører og derved opnå det størst mulige marked. Det definerede område eller krav for sam-

me, er ikke anvendt i dag og ikke set som en nødvendighed. Nogle aktører vil se området som 

en markedsbegrænsning. Vi 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 åndet for frekvensregulering defineres og er i forhold til kontinental Europa 

identisk men udvides for det Nordiske frekvensreguleringsområde fra 50,1 Hz til 50,5 Hz. Be-

slutningen omkring udvidelsen af Nordiske frekvensreguleringsområde er besluttet på Nordisk 

TSO niveau og der har i den forbindelse ikke været indsigelser fra aktører. 

 

Energinets svar på FSTS’S høringsspørgsmål/kommentar: 

Ko e tarer ”keep ra ge” er e  si pel fejl. ”Keep ra ge” skulle have været slette og har ikke 
nogen praktisk eller teknisk betydning. 

”Keep ra ge” lev tilføjet so  e  ko e tar i for i delse ed e  i ter atio al diskussio  
omkring områdets størrelse. 

 

Artikel 15(2)(f) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

FSTS 

Der er angivet 2 forskellige udkoblingsfrekvenser for efterspørgselsenheder i produktionsan-

læg, afhængig af synkronområdet. 

 

Har Energinet mulighed for at uddybe, hvorfor det er fundet nødvendigt at angive forskellige 

udkoblingsfrekvenser for de 2 synkronområder? 

 

Udkobling af forbrug er ved arbejdet med NC ER angivet til at skulle starte ved 49 Hz. For DK2 

er der således enheder der skal afkobles før efterspørgselsenheder i produktionsanlæg. Hvor-

ledes skal denne prioritering finde sted? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

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

in FSM 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 f   with regard to disconnection due to underfrequency, power generating facilities capable of CE/Dk1: 49,0 Hz   
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Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

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.  

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det Kontinental europæiske synkronområde og det Nordiske synkron område har forskellige 

karakteristika og blandt andet også forskellig udkoblingsfrekvenser i forbindelse med underfre-

kvens. Forskellighederne hænger blandt andet sammen med systemernes opbygning herunder 

også, hvilke typer af produktionsanlæg som er dominerende. Som et eksempel er FSM båndet 

også forskelligt i de to synkronområder. Forskellen er ikke noget som er introduceret i forbin-

delse med EU forordningerne.  

Udkoblingen af den type forbrug som der her er tale om er kun det forbrug som ikke er en del 

af produktionsanlæggets procesanlæg. Dvs. forbrug skal ikke udkobles, hvis det medfører at 

produktionsanlægget derved ikke kan producere. 

Artikel 15(2)(f) udkobler derved ikke produktionsanlægget med kun forbrug som ikke anvendes 

i forbindelse med produktion. Produktionsanlægget skal forblive indkoblet med til 47,5 Hz jf. 

artikel 13(1)(a)(i). 

 

Artikel 15(3) 

Følge de fre går af FST’s  høring: 

FSTS 

Vedrørende udkobling ved over- og underspænding gælder i dag: 

 

Termiske anlæg 

Type C 

Overspænding (trin 2) = 1,10 pu i mindre end 50 ms 

Overspænding (trin 1) = 1,06 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 pu i 10 sekunder 

 

PPM 

Type C 

Overspænding (trin 3) = 1,20 pu i 100 ms 

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

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; 

N/Dk2: 48,5 Hz 
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Overspænding (trin 1) =1,10 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 pu i 10 sekunder 

 

Solcelleanlæg 

Type C og D 

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

Overspænding (trin 1) = 1,10 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,85 pu i 50 sekunder 

Underspænding (trin 2) = 0,80 pu i 100 ms 

 

Energinet har i RfG anmeldelsen angivet følgende værdier: 

 

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 

 

Kan Energinet uddybe deres vurdering i forbindelse med den skete ændring i både spændings-

niveau og tidsinterval. 

 

Hvorledes vurderer Energinet, at det vil påvirke elnettet, at ensrette udkoblingsværdierne, på 

tværs af produktionstyperne (synkrongenerator, PPM og solcelleanlæg)? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Artiklen omhandler automatisk frakobling af Type C produktionsanlæg. Spændingsmålingen er 

lokal i POC og kravet skal koordineres mellem den relevante systemoperatør som i dette tilfæl-

de er et netselskab og den systemansvarlige 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. 

Dette krav har været årsag for stor diskussion da netselskaberne har interesse i at frakoble så 

meget produktion i forbindelse med en given fejlhændelse for at undgå utilsigtet 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. 

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 gener-

ating modules shall be specified by the relevant system operator in coordi-

nation 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 
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Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ændringerne er en del af de koordinerede krav med Dansk Energi. En harmonisering af spæn-

dingsniveauet på overspænding trin 1 er gennemført men den væsentligste ændring er for-

længelse af tiden før udkobling ved underspænding trin 1 som nu er specificeret til 60 sekun-

der. Det skal erindres at udkoblingsspændingerne samtidig er hhv. maksimal og minimal drifts-

spænding hvilket vil sige at systemet principielt ikke er uden for driftsspændingsområdet.  

 

Konsekvensen, som skal vurderes i denne forbindelse, er elsystemets tilsluttede produktions-

anlægs forudsigelige egenskaber til gavn for det sammenhængende elsystem og dennes stabili-

tet. Da spændingen er harmoniseret og ændringen resulterede i en forøgelse af udkoblings-

spændingen må dette ses som en forbedring i forhold til tidligere. Udkoblingstiderne som er 

blevet ændret har resulteret i en forlængelse, hvilket ligeledes må ses som en forbedring i 

forhold til tidligere. 

 

Artikel 15(a)(i) – hvilken artikel menes her 15(5)(a)(i)? 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

System protection is mentioned here. Please add information similar to that found in TR 3.2.3. 

 

Artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

As no reference is included to the comment providing an applicable response is not easy. 

 

Artikel 15(5)(b)(iii) 

Følge de fre går af FSTS’s høring: 

Det er uklart hvilken implication teksten har for anlægget. Energinets bemærkninger hjælper 

ikke til tydeliggørelse af dette. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

15 5 a i la k start apa ility is ot a datory ithout prejudi e to the Me er State’s rights to i tro-

duce obligatory rules in order to ensure system security; 

-   

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 s it hgear positio  sig als; 

ESKC æ dre driftsstatus til ”Skærpet drift”. 
 

Detektering: 

PMU data med ø-drift detekteringsmodul 
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Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

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 om situationen er indtruffet. 

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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Som skrevet vil ESKC ændre driftsstatus. Denne status vil blive annonceret via produktionstele-

grafen og via mail til relevante modtagere.   

 

Artikel 15(5)(c)(i) 

Følge de fre går af FSTS’s høring: 

FSTS 

Hvor i TF er kravet om hurtig re-synkronisering beskrevet i dag? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

I forbindelse med system restaurering er der krav om, at alle produktionsanlæg af type D skal 

hurtig kunne re-synkronisere hvis anlægget er blevet frakoblet. Principielt er kravet gældende 

for både type C og D men kravet er kun udmøntet for D anlæg. Kravet indgår desuden som et 

koordinationspunkt med netselskaberne. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Kravet omkring hurtig re-synkronisering er det samme som det tidligere krav om blok-ø-drift. 

Blok-ø-drift kravet var oprindeligt kun et krav, som var pålagt centrale kraftværker (synkronge-

neratorer), men i forbindelse med at disse produktionsanlæg ikke længere udgør rygraden i 

elsystemet, og ikke er i direkte drift i lange perioder, er dette krav blevet fjernet for denne 

anlægstype. Kravet er således ikke at finde i den nuværende version af TF 3.2.3. Da kravet 

tidligere ikke har været introduceret til hverken sol eller vind er kravet af denne årsag heller 

ikke inkluderet i hverken TF 3.2.2 eller TF 3.2.5. 

 

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 coordina-

tion with the relevant TSO and the power generating facility; 

Hurtig gensynkronisering krævet for D anlæg.    
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Artikel 15(6)(b)(i) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

FSTS 

Der gælder i dag en undtagelse for termiske anlæg under 10 MW for registrering af fejl. 

 

Hvad er begrundelsen for ikke at videreføre denne undtagelse? 

 

Er det korrekt forstået, at en PMU-enhed benyttes til at måle fasen for spænding og strøm? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Loggeudstyr (fejlskriver) til logning af anlæggets dynamiske egenskaber samt fejlscenarier eller 

hændelser i produktionsanlægget eller i elsystemet er nødvendig for at kunne kontrollere pro-

duktionsanlæggets ydelser. Foruden dette og måske vigtigst, skal loggestyret optage de hæn-

delser som forårsager udkoblinger, respons ved netfejl, anlægsfejl og andre hændelser som 

anvendes til net-og fejlanalyse. 

Kravet er kendt fra de tekniske forskrifter i har i dag. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

1 

Det har, internt i Energinet, været diskuteret om undtagelsen skulle bibeholdes eller om kravet 

skulle udvides til at omfatte hele kategori C. Det blev da indledningsvist besluttet, at Energinet 

ikke ville efterspørge denne skærpelse af krav i forhold til de eksisterende krav i dag. I forbin-

delse med koordination af krav mellem Dansk Energi og Energinet erfarer Energinet at dansk 

Energi og netselskaberne vil udmønte kravet for hele kategori C. Energinet ville ikke argumen-

tere mod det nye krav fra Dansk Energi og netselskabernes og derfor ser kravet ud som det 

gør. Informationer omkring fejl og anlæg som indsamles er naturligvis altid i Energinets interes-

se, hvis dette data er tilgængelig.  

 

2 

Behovet for at kunne analysere på fejl og hændelser i det sammenhængende elsystem stiger i 

takt med, at produktionsportofølgen og forbrugsanlægsmassen ændrer antal, størrelse og 

karakteristik. Den eksisterende grænses størrelse krav om fejllogger har også været diskuteret 

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 

– 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; 

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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ved flere lejligheder. B anlæg nettilsluttes i distributionssystemet så derfor nødvendigvis ikke 

overraskende, at det gældende krav ønskes revideret.  

 

3 

PMU’e  åler faser es strø - og spændings vektorer. Det vil sige, hver vektorens amplitude 

og vinkel. Desuden måles frekvensen og df/dt. 

 

Artikel 15(6)(c)(i-iii) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

1. 

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. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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-

15 6 c i at the request of the relevant system operator or the relevant TSO, the power gen-

erating facility owner shall provide simulation models which properly reflect the 

behaviour of the power generating module in both steady-state and dynamic simula-

tions (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 follow-

ing 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 coordi-

nated with the relevant TSO. It shall include: 

– the format in which models are to be provided; 

– the pro isio  of do u e tatio  o  a odel’s stru ture a d 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. 
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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 vi på baggrund af analyserne kan optimere plan-

lægning 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’e  krav o  
validering. Specificeringen af denne tager for PPM 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 svarsfordelingen ændret i forhold til Energinets nuværende 

praksis. Det skal fremover være anlægsejerne, der sikre at modeldanne og validere. Dette kan 

være fordyrende for SGM. Vi 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 PPM og SGM 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Simulation models with encrypted parts, Black Box will not be accepted and approved by the 

TSO. Encrypted parts in the simulation model make it impossible for the TSO to make a proper 
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validation of the simulation result; this includes both demand facility- and total system simula-

tion analysis. 

Energinet includes already NDAs for this type of business related questions.   

 

Artikel 15(6)(d) 

Følge de fre går af FSTS’s Høring: 

1. 

The default values should take into account the technical constraints of the different technolo-

gies (gas engines could have issues to go below 50% Pn). This values should be agreed in the 

connection agreement. 

 

2. 

Når nedregulerings funktionaliteten er taget til indtægt i [vind]møllens typecertificering så er 

det ikke muligt at slå den fra, da det vil betyde man kører uden for det tilladte område. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

15 6 d   with regard to the installation of devic-

es 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 indbyg-

gede beskyttelsesfunktion ved høje vindhastigheder (stopvindhastighed) aktiveres. 

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.  
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

To nationale krav er specificeret 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 vallerede anvendes som standard krav på sol 

og vind men kun som option på termiske anlæg. 

 

Automatisk nedregulering af aktiv effekt ved stopvindhastighed er også en kendt krav for den 

tekniske forskrift for vindanlæg. Kravet og funktionaliteten er udarbejdet med vindmøllebran-

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 parke  ed ude  oge  for  for pla lagt kon-

trol. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

1. 

Be aware of that this functionality is used in emergency and is not an output power regulation 

function. If technologies cannot provide the five steps the connected production unit will just 

be closer to turn off. 

2. 

Energinet erindrer ikke, at denne påstand tidligere har været fremfør, hverken i forbindelse 

med diskussion af systemværn, i arbejdsgruppemøder, under forordningsgennemførsel eller i 

forbindelse med tidligere krav diskussioner for vindanlæg. Det er derfor uklart, hvilken betyd-

ning påstanden har. . Desuden skal et produktionsanlæg kunne antage et vilkårligt arbejds-

punkt inden for det specificerede spænding og frekvensområde med de dertilhørende reaktive 

egenskaber. 

 

 

Artikel 16(2)(a)(i) 

 

 
Nedreguleringsbåndet aftales med elforsyningsvirksomheden ved idriftsættelse af produk-

tionsanlægget. 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], vindha-

stighed – cutout [m/s] 
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Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

Hvilke tidsperioder gælder i dag, for drift uden for normalspændingsområdet? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Kravet omhandler driftstiden uden for normaldriftsområdet og er dermed et udtryk for syste-

mets robusthed i forbindelse med unormal drift eller fejl. Kravet sikre, at der er den fornødne 

tid til at bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsakti-

vitet. Den specificerede drifts tid er overensstemmelse med forordningens rammer. Kravene 

for spændingen har været intenst diskuteret i arbejdsgrupperne. Det er 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Området er ved forordningsgennemførslen blevet harmoniseret en del, hvilket efter Energinets 

overbevisning er godt, og i øvrigt et af områderne som var identificeret.  Det som indlednings-

vist skal erindres er, at artiklen omhandler transmissionstilsluttede produktionsanlæg. 

Spændingsområderne som vi sammenligner, er: 

-  0,85 p.u. til 0,9 0 p.u. 

- 1,118 p.u til 1,15 p.u. 

I TF 3.2.2 var der ikke specificeret driftstider uden for normaldriftsområdet. Det skal dog be-

mærkes, at normaldriftsområdet er fra 0,85 p.u. til 1.1 p.u., hvilket i realiteten betyder uende-

lig driftstid ved lav spænding og ingen tid specificeret ved høj spænding. 

I TF 3.2.3 er kun defineret normaldriftsområdet til 0.9 p.u. til 1.1 p.u.  

I TF 3.2.5 er kun defineret normaldriftsområdet til 0.9 p.u. til 1.1 p.u.  

I forbindelse med forordningsgennemførsel er der blevet udregnet nye p.u. værdier med und-

tagelse af 400 kV som er prædefineret.     

 

Artikel 16(2)(a)(ii) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

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 
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Hvad gælder i dag, i forhold til samtidig overfrekvens og underspænding, eller samtidig under-

frekvens og overspænding? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

Scenariet med sammenfaldende overfrekvens og underspænding eller sammenfaldende un-

derfrekvens og overspænding er ikke vurderet nødvendigt. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Der er i dag ikke specificeret krav for scenarier, hvor overfrekvens og underspænding, eller 

underfrekvens og overspænding optræder på samme tid.  

 

Artikel 16(2)(c) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

Hvad gælder i dag, med hensyn til særlige spændingsgrænser for automatisk bortkobling af 

type D-anlæg? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Artiklen omhandler automatisk frakobling af Type D produktionsanlæg. Spændingsmålingen er 

lokal i POC og kravet skal koordineres mellem den relevante systemoperatør som i dette tilfæl-

de kan være et netselskab eller transmissionssystemoperatøren og så den systemansvarlige 

virksomhed. Spændingsniveauet som defineres som udkoblingsniveau kan både være over- og 

underspænding. Kravet omkring udkobling skal sikre udkobling på det rigtige tidspunkt og ni-

veau i forhold til spændingsstabiliteten. 

 

Automatiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på transmissionsniveau er ikke ønsket i 

forhold til systemdriften og systemsikkerheden. 

 

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 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 

Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 60 sekunder 
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Automatiske afkoblingsniveauer for produktionsanlæg på distributionsniveau niveau er der-

imod ønsket af Dansk Energi/netselskaberne. 

 

Dette krav har været årsag for stor diskussion da netselskaberne har interesse i at frakoble så 

meget produktion i forbindelse med en given fejlhændelse for at undgå utilsigtet 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ordlyden anvendt i de tekniske forskrifter er lidt anderledes end ordlyden i forordningen og 

udkobling bliver stort set kun adresseret i afsnit 6 og kun for distributionstilsluttede produkti-

onsanlæg.  

Følgende er pt. gældende for anlæg omfattet af TF 3.2.2 og TF 3.2.5. 

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 10 sekunder 

TF 3.2.3 fik i forbindelse med seneste revision fjernet tabellen med standardværdier da det 

ikke gav et realistisk billede af hverken værdier eller processen. Dog i forhold til udkoblings-

spændinger kan det antages, at distributionsselskabet vil anvende de samme værdier som i TF 

3.2.2/TF 3.2.5.  

Principielt burde produktionsanlæg ikke udkobles på underspænding da en af årsagerne til 

underspænding er effektmangel.  

 

Artikel 16(3)(a)(i) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

For synkrongeneratorer vurderes Uclear ikke at ligge inden for den i RfG tabel 7.1 angivne 

værdi på 0,25. Hvad er begrundelsen for dette? 

 

Urec2 for PPM i Norden vurderes ikke at ligge inden for den i tabel 7.2 angivne værdi 

på 0,85. Hvad er begrundelsen for dette? 

 

Energinet har for type D-anlæg vurderet, at tclear ikke skal sættes højere end 150 ms. 

Dette har Energinet dog vurderet for type B og C anlæg, jf. artikel 14, stk. 3, litra a. 

Hvad er bevæggrunden for denne forskel? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

16 3 a i power generating modules shall be capable of staying 

connected to the network and continuing to operate stably 

Krav jf. Bilag 1.C 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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 driftforstyrrelsens konsekvenser kan begrænses. Et pro-

duktionsanlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er således vitale for stabiliteten af det kollek-

tive elforsyningsnet og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med større driftsforstyrrel-

ser. 

 

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 

after the power system has been disturbed by secured 

faults. That capability shall be in accordance with a volt-

age-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.; 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spændingens synkronkomposant skal indgå ved spændingsevalueringen. 
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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 regulering og stabilisering af 

det kollektive elsystemet 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 

edfører, at fejl i et pu kt i distri utio s ettet vil ku e ”forpla tes” til a dre distributionsnet 

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 opstår i nettilslutningspunktet forbindelse med en større driftsforstyrrelse i 

det kollektive elforsyningsnet.  

 

Kravet til et produktionsanlægs FRT-egenskaber er ikke nyt, idet dette allerede er specificerede 

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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Værdi 0.25. 
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Værdien blev diskuteret i forbindelse med tilblivelse af karakteristikken men da karakteristik-

ken er valgt således, at 0 til 0,6 p.u. gav det ingen mening at afsætte punktet på linjen. 

 

0,85/tabel 7.2/PPM. 

Denne lille detalje har været til diskussion i europæiske lande inklusiv Danmark. I forbindelse 

med forordningens tilblivelse er spændings p.u. værdien 0,85 blevet sat som en fast værdi i 

tabel 7.2, hvilket må antages at være en fejl. Sammenholdes denne parametre med samme 

parametre i tabel 7.1 er spændings p.u. værdien her 0,85 – 0,9, hvilket sikkert også var intenti-

onen for tabel 7.2. Spændingen Urec2 er kravet til den restaurerede spænding i produktions-

anlæggets POC i afslutningen af et FRT forløbet. Når spændingen når denne værdi hjælper 

produktionsanlægget ikke mede med at genopbygge spændingen mere. Problemet med den 

faste værdi i tabel 7.2 er, at den nedre grænseværdi for normal driftsspænding er ved værdien 

0,9 p.u. Det betyder, at spændingen aldrig vil blive genopbygget til en værdi inden for normal-

driftsspændingsområdet hvilket vil sige at systemet ikke vil blive genopbygget med hjælp fra 

PPM.  

Det går naturligvis ikke så derfor er værdien 0,9 anvendt i stedet for 0,85 – for at få enderne til 

at nå sammen. Der er forskellige måder, at sikre dette på. Metoden som er valgt i Danmark er 

også benyttet af andre lande. En anden metode som er hørt anvendt bygger på anvendelsen af 

den fejlagtige værdi 0,85 og efter endt FRT forløb specificeres endnu en tidsserie hvor spæn-

dingen hæves fra 0,85 p.u. til 0,9 p.u.  

Set fra anlægsperspektiv er sidstnævnte metode ny, dvs. en ny funktion som skal implemente-

res, hvorimod modellen som anvendes i Danmark egentligt er den samme som der hidtil speci-

ficeret hvilket også begrunder valget.  

 

Forskel på tclear. 

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 elsystemet 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 transmissionssystemet 

må ikke medføre udfald af større mængder produktion grundet den sysstemmæssige konse-

kvens forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store 

dele af elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde produktion. Son-

dringen mellem systemmæssig konsekvens samt produktionsanlæggenes teknologi og kritikali-

tet er årsagen til de graduerede fault-ride-through egenskaber for de enkelte typer af produk-

tionsanlæg og det aktuelle nettilslutningspunkt. 
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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-

missionssystemet som tidligere nævnt, men også mod fejl i distributionssystemet, da et større 

udfald vil påvirke systemsikkerheden. Behovet for FRT-egenskaber underbygges endvidere af 

den fortsatte udbygning/formaskning af transmissionssystemet, herunder øget kabellægning, 

som medfører, at fejl i et punkt i distributionssystemet vil ku e ”forpla tes” til a dre distri u-

tionssystemer i kraft af den tættere elektriske afstand, jf. den førnævnte forøgede udbyg-

ning/formaskning af transmissionssystemet. Populært sagt vil en fejl i ét distributionssystem 

kunne medføre et spændingsdyk i et nabodistributionssystem, 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 opstår i nettilslutningspunktet forbindelse med en større driftsforstyrrelse i 

det kollektive elforsyningsnet. 

 

Tclear i transmissionssystemet er kendt til en værdi mellem 80 – 100 ms, og derfor vedholdes 

den tidligere TF 3.2.3 harmoniserede værdi på 150 ms.  

I distributionssystemet er der derimod set eksempler på væsentligt længere fejltider, hvorfor 

det er fundet nødvendigt, at anvende rammen  fra forordningen fuldt ud for at opnå tilstræk-

kelig anlægsrobusthed. 

 

Artikel 16(3)(b)(ii) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring Qmin er ikke defi eret i RFG’e  eller i a dre doku-

menter 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 Q Pn = 0,33 reaktiv effekt i nettilslutningspunktet, eller skal den reaktive effektover-

førsel i nettilslutningspunktet være lig nul? 

 

Artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

FRT egenskaber for D anlæg er specificeret ved nominel effekt, Pn, samt med Qmin. Det bety-

der, at FRT egenskaberne 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-

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. 
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stemet. Kravet er defineret på samme måde i dag og det giver derfor ikke forventninger om 

bemærkninger i forhold til denne specifikation. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er korrekt. FRT egenskaberne for synkrongeneratoranlægget specificeres ved Pn og Qmin = 

maksimal optag af reaktiv effekt. 

Det bør måske præciseres, at dette krav og specifikation kun er relevant for synkrongenerato-

ren. 

Artikel 18(2)(b)(i+ii) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

FSTS 

Vedrører de i bilag 1.D angivne krav alene D-anlæg ? I så fald, hvad er begrundelsen for at æn-

dre dette krav for C-anlæg? 

 

Artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

Fastsættelse af krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er sket gennem dis-

kussioner og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder.  

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

tive 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 bounda-

ries 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 repre-

sents 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 

-   
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Overordnet set er der lempet på kravene for U-Q/P-egenskaber, mens kravene for P/Q-

egenskaber for PPM er ændrede i området mellem 0,2 pu og 0,0 pu aktiv effekt, hvor det spe-

cifikke krav er skærpet men kombineret med en undtagelsesmulighed, såfremt dele af anlæg-

get er ude af drift (ved revision, fejl, manglende energi ressource). Det vil sige, at kravene af-

spejler den nuværende teknologi, og det forventes ikke, at der kræves udvikling for at imødegå 

de anmeldte krav. 

 

Energinet ønskede oprindeligt, at PPM skulle være designet til at opretholde reaktiv effektre-

guleringsegenskaber 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 PPM henholdsvis SGM forskel-

lige, da de to typer af anlæg grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber. Overordnet 

set har SGM, som udgangspunkt, bedre over- end undermagnetiseringsegenskaber, hvorfor 

der er stillet et asynkron krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. PPM har derimod, som 

udgangspunkt, 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 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er ikke sikker på, at Energinet har forstået spørgsmålet korrekt.  

Energinet forstår spørgsmålet således, at Spørgsmålet er ikke helt klart så svar gives med for-

behold. 

Kravene i bilag 1. D er for transmissionstilsluttede anlæg, dvs. D anlæg. 

Krav til D anlæg er specificeret af Energinet.  

Krav for reaktive egenskaber for B og C anlæg specificeres af den relevante systemoperatør, 

det vil sige Dansk Energi på vegne af netselskabet. 

Energinet bestemmer derfor ikke årsagen for en eventuel ændring på C anlæg reaktive egen-

skaber men er bekendt med kravet som følge af koordinering. 

 

Artikel 20(2)(b) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

Hvad ligger til grund for fastsættelsen af den nedre værdi på 0.5 pu? 
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Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

I forbindelse med, at et Power Park Modul er i FRT indgreb har anlægget egenskaber til at inji-

cere reaktiv strøm i POC. Dette gøres for at hjælpe med at hæve spændingen og dermed brin-

ge systemspændingen tilbage i normaldriftsområdet. Den reaktive strøm injiceres som en li-

neær 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. 

 

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 (synkronkompo-

santen) 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 styre-

spænding der benyttes. Dette kan være mindste eller højeste yderspænding, 

respektive fasespænding. Alternativt kan den synkrone spændingskompo-

sant 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: 

 
N: 
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Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Værdien 0,5 pu stammer fra en dialog tilbage i 2010 mellem vindmølleproducenterne og Ener-

ginet. Værdien er et kompromis mellem flere parametre, heri blandt andet den ønskede ha-

stighed for spændingsgenopbygningen og generatorstabilitet. 

 

Artikel 20(2)(c) 

Følge de fre går af FSTS’s høring 

Energinet har angivet, at der ikke skal benyttes asymmetriske fejlstrømsinjektion. 

 

Hvad er konsekvensen ved at tilføje en symmetrisk fejlstrøm – som angivet i medfør af artikel 

20, stk. 2, litra b - ved asymmetriske fejl? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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 ikkefejlramte faser og derved bliver fejlscenariet og restaureringen 

unødigt kompliceret. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Asymmetrisk fejlstrømsinjicering skulle i princippet kun injiceres i de fejlramte faser og derved 

bliver fejlscenariet og restaureringen unødigt kompliceret. 

Symmetrisk fejlstrømsinjicering i en asymmetrisk fejl påvirker også de ikke fejlramte faser som 

derved som derved kan antage overspænding. 

 

Artikel 20(3)(a) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring FSTS 

Hvor er kravet til Post-fault active power recovery beskrevet i dag? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

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 injec-

tion. 

Ingen krav om asymmetrisk fejlstrømsinjektion 

for nuværende. 

  

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 

i dst  % af a læggets o i elle effekt”.  
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet henviser til, at dette  i dag er beskrevet i TF 3.2.2, afsnit 3.3, TF 3.2.5, afsnit 3.3,  

Men det er ikke inkluderet i seneste revision af TF 3.2.3  

 

Artikel 21(3)(b)(i) + 21(3)(c)(i) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring I artikel 21, 3, b), i) og artikel 21, 3, c), i) skal RSO 

DSO  koordi ere ed TSO’e  for at fastsætte 

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. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

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 volt-

age. 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 reac-

tive power at its maximum capacity; 

Krav jf. Bilag 1D 

 

 

  

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 provid-

ing reactive power below maximum capacity; 

Krav jf. Bilag 1D 
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Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

N/A 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet forstår kommentaren, men forordningen giver  efter Energinets fortolkning ikke 

hjemmel og dermed ikke mulighed for det efterspurgte. 

Metoden, hvorpå kravene fra Energinet, TSO og RSO (transmissionssystemet), er sendt til For-

syningstilsynet for godkendelse skaber dog umiddelbart ikke konkligt eller forvirring. Dette i 

sammenhæng med, at Dansk Energi på vegne af netselskaberne (RSO (distributionssystem)) 

har sendt deres krav.  

 

 

Artikel 25(5) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring: 

FSTS 

Er det korrekt forstået, at der skal gælde samme profil for offshore som for onshore PPM? 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

 

Følgende fremgår af  Energinets dokument med kommentarer og overvejel-

ser: 

N/A 

 

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 require-

ments 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 
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Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, det er korrekt. 

 

Særligt vedr. FRT - Artikel 14(3)(a-b) 

Følge de fre går af FSTS’s  høring 1. 

Fault ride Through (FRT) profile: The FRT profile for type B synchronous generators is specified 

up to 250 ms. Please note this 250 ms profile is relatively longer when compared to other Eu-

ropean grid codes derived from NC-RFG. A longer FRT profile increases the risk of pole slip and 

may result in instability of synchronous generators. Hence, we propose 3 phase fault for 150 

mx and 2 phase fault-grund fault for 220 ms. 

 

2. 

For type D generators the retained voltage (Uret) could be made as less than 0,05 pu (<5% Un) 

instead of 0 pu. 0 pu Uret might result in short circuit for synchronous generators. 

 

3.  

The resolution for reactive power mode is given as 100 kVAr. As the value depends on the 

generator size, it is better to provide this value as a %Q/Pn. 

 

4.  

Robusthedskrav (FRT) for elproducerende anlæg og synkrone produktionsanlæg 

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

læg i kategori B og C skal være robuste overfor forstyrrelser fra bortkoblede fejl i transmissi-

onsnettet. 

 

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 sam-

me forstyrrelser, der ses i transmissionsnettet, som i distributionsnettet. Dette gælder både for 

elproducerende anlæg og synkrone produktionsanlæg. 

 

5. FSTS 

Fastsættelsen af tclear er af Energinet angivet til 250 ms. Dette kan ske hvis systembeskyttel-

sen og sikker drift kræver det, jf. tabel 3.1 og 3.2. 

 

Hvilken vurdering ligger bag Energinets angivelse af tclear på 250 ms. 

 

Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav: 

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 generat- -   
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ing 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 

 

 
 

 

  

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 net-

work voltage level at the connection point during a symmet-

rical 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 capaci-

ty 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 kortslut-

ningseffekt 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 rele-

vant 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 gener-

ic 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 sym-

metrical fault, given the pre-fault and post-fault conditions in 

points (iv) and (v) of paragraph (3)(a), remain above the lower 
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser: 

N/A 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

1 

The RfG allows selecting the value of tclear to be 250 ms. The selected tclear time must reflect the 

need from a grid point of view based on the nature of grid failures and not an production unit 

design limitation. At the same time please noticed that Uret is selected to the less possible re-

stricted value 0,3 pu.  

 

2. 

The comment is based on an incorrect reference of possible requirements.  

All synchronous generators, B, C and D, connected to the distribution system has identical FRT 

requirement.  

If a type D generator is connected to the transmission system only one value is possible to 

select for Uret, which is 0 pu. 

 

3.  

Thanks for the input. During the discussion in the stakeholder working group who were a part 

of forming these requirements this specific question or comment has not been raised. 

It can be considered I future revision of the requirements. 

 

4. 

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. Et produktionsanlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er således vitale for stabilite-

ten af det kollektive elforsyningssystem og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med 

større driftsforstyrrelser. 

limit specified in point (ii) of paragraph (3)(a), unless the pro-

tection scheme for internal electrical faults requires the dis-

connection 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), undervolt-

age protection (either fault-ride-through capability or mini-

mum 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 narrow-

er 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; 

- 

 

  

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.   
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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 elsystemet 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 transmissionssystemet 

må ikke medføre udfald af større mængder produktion grundet den sysstemmæssige konse-

kvens forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store 

dele af elsystemet, hvormed risikoen opstår for udkobling af større mængde produktion.  

 

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-

missionssystemet som tidligere nævnt, men også mod fejl i distributionssystemet, 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 punkt i distributionssystemet vil ku e ”forpla tes” til a dre distri utio s-

systemer i kraft af den tættere elektriske afstand, jf. den førnævnte forøgede udbyg-

ning/formaskning af transmissionssystemet. Populært sagt vil en fejl i ét distributionssystem 

kunne medføre et spændingsdyk i et nabodistributionssystem, 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 opstår i nettilslutningspunktet forbindelse med en større driftsforstyrrelse i 

det kollektive elforsyningssystem.  

 

Kravet til et produktionsanlægs FRT-egenskaber er ikke nyt, idet dette allerede er specificerede 

i de nuværende tekniske forskrifter. Forordningen introducerer berettiget et generelt FRT-krav 

for Type B anlæg, hvilket er hensigtsmæssigt set i forhold til den forventede udvikling i omfan-

get af denne type produktionsanlæg og den afledte påvirkning af det sammenhængende kol-

lektive elsystem. 

 

Af ovenstående anser Energinet det som yderst relevant og ud fra en systemstabilitets- og 

forsyningssikkerhedsbetragtning uundgåeligt, ikke at betragte det kollektive elforsyningssy-
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stem som et samlet system, hvor fejl kan optræde både som transmissionssystem fejl og som 

distributionssystem fejl og hvor anlægsegenskaberne må kravsættes derefter.  

 

Sammenlignes nuværende FRT krav for produktionsanlæg i kategori C og D med de præcisere-

de FRT krav fra forordningen ses det med alt tydelighed, at foruden en harmonisering er der 

principiel tale om en lempelse – for at overholde forordningens rammer. I det efterfølgende 

ses der bort fra B anlæg da der fremadrettet kravsættes som C og D anlæg. 

 

 

Distributionstilsluttede produktionsanlæg 

Hjemmel kategori tclear [ms] Uret [pu] 

3.2.5 C +D 500 0,2 

3.2.3 B + C 1000 0,5 

3.2.3 D 150 0 

3.2.2 C 500 0,2 

2016/631- SPGM B + C + D 250 0,3 

2016/631 - PPM B + C + D 250 0,15 

 

Det skal endvidere bemærkes, at de valgte forordningsværdier for uret begge er højeste mulige 

værdi.  

Tclear er harmoniseret til forordningens maksimalværdi, 250 ms og der er deraf tale om en be-

tydelig reduktion i forhold til nuværende krav. Dog med den ene undtagelse, D anlægs tclear er 

øget til 250 ms men har samtidig fået en væsentlig lempelse i uret fra 0 til 0,3 pu.   

 

5. 

Fejltiden, tclear, afhænger som tidligere nævnt af den aktuelle fejlsituation og herunder også af 

de forskellige beskyttelsesmekanismer som skal bortkoble fejlen. Transmissionssystemets pri-

mærbeskyttelse skal bortkoble en transmissionssystemsfejl i området af maksimalt 100 ms og 

valget af transmissionstilsluttede produktionsanlægs tclear på 150 ms er derfor for nuværende 

tilstrækkelig robust. I distributionssystemet er der registreret længere fejlbortkoblingstider og I 

de værste tilfælde i nærheden af 600 ms. 250 ms er den maksimale mulige værdi fra forord-

ningen og desuden væsentligt kortere en de nuværende krav. Desuden er Uret ligeledes fastsat 

til den maksimale tilladelige værdi fra forordningen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye  

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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SIMULERINGSMODELLER – DEL AF SVAR TIL 
FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDR. 
ANMELDELSE AF GENERELLE KRAV ART. 13-28 I 
RFG 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gen-

nerelle krav i medfør af art. 13-28 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring erindsat 

først, og herefter Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar angivet 

med rødt. 

 

Simuleringsmodeller 

 

Generelle spørgsmål og kommentarer 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

1. 

It is specified simulations must be validated against measurement values from type testing or 

from measurements values from the plant. Are any procedures defined for type testing? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Der arbejdes for øjeblikket i en fælles europæisk arbejdsgruppe på at fastsætte de nærmere 

krav til opnåelse af produktcertifikater, så det bliver muligt at gennemføre ensartet typetest 

med efterfølgende certificering hos godkendt certificeringsorgan. 

 

 

 

3 Svar af 3. september 2018 Simuleringsmodeller Del 1
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

2.  

For the simulation models when in-build blocks for the software Digsilent Power Factory are 

used, the accuracy of the simulation results are hard to guarantee. Can a manufacturer-specific 

model be used if the accuracy limits are not met ? 

 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det vil være genstand for en specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og 

modellernes kompleksitet om en producent-specifik model kan benyttes i stedet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

3.  

Kommentar vedrørende krav til logning og simuleringer for produktionsanlæg type C og D: 

 

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 vi mener at kraftvarmeteknologien med de skærpede krav bliver 

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

teknologier. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet oplever, at der bliver flere mindre anlæg, og ønsker derfor at en større gruppe af 

anlæg får krav til logning og simulering modsvarende de anmeldte tærskelværdier. 

 

Såfremt der er indlysende konkurrencemæssige udfordringer med dette krav kan en undtagel-

se søges, det skal dog bemærkes, at en række teknologier vil forventes at kunne opfylde kravet 

uden meromkostning, og at en undtagelse vil skulle vurderes i forhold til et ligebehandlings-

perspektiv. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

4.  

Tests to be performed need to be clearly defined. Will it be prooved with a Document of Con-

formity, or will an official certifier be needed? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Dette afklares i forbindelse med første aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

5. 

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

significant cost! 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Der er ikke krav om udførelse ved tredjepart, blot krav om at anlægsejer selv eller ved hjælp af 

andre gennemfører de nødvendige målinger. TSO kan vælge at kontrollere ved egne målinger. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

6.  

Will the testing for model validation be done for each plant? In that case, how will the simula-

tion model be validated? Each plant? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Dette afhænger ligeledes af opbygningen af anlægget, hvor store forskelligheder, der er på de 

tilsluttede dele, og hvor stor grad af standardkomponenter, der er tale om. Det er uklart, hvad 

der e es ed ”each pla t”, er det e  e kelt vi d ølle eller e  kraftvar ee hed? Endelig 

afklaring vil ske i forbindelse med aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

7.  

The scope of necessary simulation work is not clear. The cost of the required report will de-

pend on the actual scope. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

8.  

The acceptance criteria (accuracy vs measurements) is not clear. Needs to be clearly defined to 

understand the complexity of the model. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

9.  

It is not clear how the fault ride through behavior will be tested. How will we proof complian-

ce? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet. 

 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de define-
rede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal 
fremsende den nødvendige dokumentation herfor. 
 
En mere detaljeret beskrivelse kunne gives, hvis det fremgik, hvorvidt spørgsmålet vedrører 

synkrongeneratorer eller power park moduler. 

 

Punktspecifikke spørgsmål og kommentarer 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

10.  

Ad pkt. 3.1.1 + 3.1.2 + 3.2.1 + 3.2.2: 

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 den til projektet aftalte udgave af simule-

ringsværktøjet DIgSILENT PowerFactory. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Hvis der er et særligt ønske om, at studier og model låses indenfor den sidste periode op til en 

aflevering, kan Energinet kontaktes for en aftale om specifik udgave. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

11.  

Ad punkt 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.  

Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har den-

ne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i 
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modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne 

validering ikke sikres. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

12. Ad punkt 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 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de define-
rede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal 
fremsende den nødvendige dokumentation herfor. 
 
Power park modulers FRT-egenskaber testes direkte, mens FRT-egenskaber for synkronanlæg 
sandsynliggøres ved hjælpe af simulering, som den hidtidige praksis på området. 
 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

13.  

Ad punkt 3.1.2 

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

 

Krypterede modeller accepteres ikke, eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dy-

namiske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudse-

te simuleringsresultater. Alternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af 

en NDA, som det praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

14.  

Ad punkt 3.1.2.1 

The accuracy of the ramp rate for start and end time (20 ms) seems TOO small. We recom-

mend to increase it to at least 500 ms. 

 

En tilladt afvigelse på mere end 20 ms kan ikke accepteres, eftersom en sådan modelimperfek-

tion/unøjagtighed ikke vil kunne give et retvisende billede af produktionsanlæggets dynamiske 

respons i forbindelse med et dynamisk forløb. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

15.  

Ad pkt 3.2.2 side 13: 

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. 
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Skal det forstås sådan at en enkelt fase-jord kortslutning skal kunne simuleres ved anvendelse 

af Single Pole Auto Reclosure? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, dette er korrekt forstået. 

 

Menes herunder, at den dynamiske simuleringsmodel skal kunne replikere de dynamiske egen-

skaber i forbindelse med Single Pole Auto Reclosure fejlhændelser? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Ja, det vil så være konsekvensen. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

16.  

Ad pkt 3.2.2 

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 egen-

skaber for de enkelte delanlæg og de overordnede reguleringsegenskaber for parkregulatoren. 

Derfor betyder kravet om at denne approach ikke må anvendes, at detaljerings- og nøjagtig-

hedsgraden 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 speci-

elle features, der udvider møllernes operations område hvilket medfører, at der vil kunne fore-

komme 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 standard-

programmeringsfunktionen, som DIgSILENT PowerFactory tilbyder og fuldt understøtter, til 

implementering af komplekse og avancerede modeller af produktions og anlægsenheder i 

elforsyningssystemet. 

 

Derfor foreslås følgende ændring: 

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 DIgSI-

LENT PowerFactory. Nøjagtighedskravene for standard modellerne må forventes at være min-

dre end angivet i Tabel 2. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet finder, at det er nødvendigt at kende alle detaljer i modelleringen, da det ved flere 

tidligere tilfælde har vist sig, at marginalændringer af rand-betingelser giver markant ændrede 
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resultater, hvis man ikke har den fulde forståelse for modellens opbygning. Energinet ønsker 

derfor at fastholde kravet om, at modeller ikke indeholder krypterede eller kompilerede dele. 

 

Krypterede modeller accepteres ikke eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dyna-

miske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete 

simuleringsresultater. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

17.  

Ad pkt 3.2.2.1.1 

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. Det skal 

endvidere specificeres at værdierne skaleres som angivet i TR4 pkt 5.3.1 – Evaluation for Type 

2 PGUs – linje 1061 til 1074. 

 

[Som kommentar er endvidere anført] 

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). 

 

I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 1.5 for Synkronkom-

posanterne, og en faktor 2.0 (op) for Inverskomposanterne. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

18.  

Ad punkt 3.2.2.1.1 

[Som kommentar] 

Vedrørende Tabel 2 og 3 kan de angivne værdier benyttes under antagelse af at der til valide-

ringen bruges play-back. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering? 
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

19.  

At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte værdi anser vi som en 

fejl, da afvigelsesværdierne i Tabel 2 så skal have fysiske værdier som f.eks. giga-watt og kilo-

ampere. 

 

Vi vil gerne have en præcision af at værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket vi tolker 

som om at en MXE værdi på 0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og 

simulerede værdi. 

 

Vi 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

20.  

I Bilag B er der i refere celiste  a givet refere ce 6, ”IEC 6 4 -27- ”, de e sta dard fore-

findes kun som et arbejdsdokument i WG 27 og er et dokument under udarbejdelse. Det bety-

der, at kravet i reference 6 er ukendte og kan ændres uden varsel. Reference 6 skal slettes og 

dokumentet opdateres således at kravet er kendt. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet har, som aftalt på arbejdsgruppemøde, lænet sig op af en kommende standard for 

fastsættelse af krav, og har forsøgt at gengive alle nødvendige krav i bilag 1.B. Dette blev anset 

for den mest hensigtsmæssige løsning, da det må forventes, at Energinets krav vil matche krav 

stillet af andre parter i fremtiden. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

21.  

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. 
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Der ønskes out-put fra produktionsenheden i nettilslutningspunktet. Modeller skal opbygges 

på en måde, så der tages hensyn til power plant controlleres cyklus-tid.  

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

22.  

Ad punkt 3.2.2.1.2 

Generelt er værdierne i tabel 3 på grænsen af hvad der er muligt. Derfor foreslås følgende 

ændringer: 

 

Rise Time < 50ms 

Reaction Time < 50ms 

Settling Time < 100ms 

Overshoot < 15% 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet vil se på de foreslåede værdier og vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at til-

passe kravene. 

 

Endeligt svar herpå udestår. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

23.  

Ad punkt 3.2.3.2 

De angivne kvantitative RMS-krav kan benyttes under antagelse af at EMT modelvalideringen 

anvender playback. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering? 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

24.  

Ad punkt 3.2.4.1 

Baseret på de nuværende Turbine/Converter Harmonic models. Forudser I så at en målerap-

port er nødvendig? Hvis ja – hvad skal en sådan rapport indholde? 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar her-

på.  
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

25.  

Ad punkt 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. 

 

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.  

Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har den-

ne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i 

modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne 

validering ikke sikres. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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SIMULERINGSMODELLER – SIDSTE DEL AF SVAR 
TIL FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDR. 
ANMELDELSE AF GENERELLE KRAV ART. 13-28 I 
RFG 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gen-

nerelle krav i medfør af art. 13-28 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse 

af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG). 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring erindsat 

først, og herefter Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar angivet 

med rødt. 

 

Simuleringsmodeller 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

17.  

Ad pkt 3.2.2.1.1 

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. Det skal 

endvidere specificeres at værdierne skaleres som angivet i TR4 pkt 5.3.1 – Evaluation for Type 

2 PGUs – linje 1061 til 1074. 

 

[Som kommentar er endvidere anført] 

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). 

 

I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 1.5 for Synkronkom-

posanterne, og en faktor 2.0 (op) for Inverskomposanterne. 

4 Svar af 13. september 2018 på indkomne høringssvar
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Energinets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Den gennemførte modelvalidering skal omfatte symmetriske- såvel asymmetriske fejlforløb 

som specificeret i den angivne reference.  

 

Det bekræftes, at de for modellen tilladelige afvigelser gældende for asymmetriske fejlforløb 

fastlægges ved multiplikation af værdierne i Tabel 2 med en faktor 1,5 for synkronkomposan-

terne, og tilsvarende en faktor 2,0 for inverskomposanterne. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

19.  

At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte værdi anser vi som en 

fejl, da afvigelsesværdierne i Tabel 2 så skal have fysiske værdier som f.eks. giga-watt og kilo-

ampere. 

 

Vi vil gerne have en præcision af at værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket vi tolker 

som om at en MXE værdi på 0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og 

simulerede værdi. 

 

Vi 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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

I arbejdsgruppen blev det besluttet at referere til denne standard, da standarden er meget 

langt i udarbejdelsesprocessen, og det forventes, at standarden vil være gældende ved disse 

reglers godkendelse. Standarden har været udgivet i review-format, og en næsten færdig er 

derfor offentlig tilgængelig. 

 

Når man læser i standardens beskrivelse, kan man se, at de angivne værdier i tabel 2 er per 

unit værdier. For yderligere information om beregningsmetoden henvises til review-versionen. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

22.  

Ad punkt 3.2.2.1.2 

Generelt er værdierne i tabel 3 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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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Energinet acceptere det fremsendte forslag til ændringer af værdier i Tabel 3.  

 

Kravene ser herefter således ud: 

Rise Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

Reaction Time < 50ms (ændres fra 20 ms) 

Settling Time < 100ms (ændres fra 20 ms) 

Overshoot < 15% (ændres fra < 10%) 

 

Energinet forventer at genoverveje tallene, når standarden IEC-61400-27-2 er endeligt udgivet. 

 

Følgende fremgår fra FSTS’s høring: 

24.  

Ad punkt 3.2.4.1 

Baseret på de nuværende Turbine/Converter Harmonic models. Forudser I så at en målerap-

port er nødvendig? Hvis ja – hvad skal en sådan rapport indholde? 

 

Energinets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 

Ja, en målerapport vil være nødvendig, og detaljerede specifikationer af en sådan rapport vil 

blive angivet i forbindelse med aftale om nettilslutning i transmissionsnettet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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SIGNALLISTE – DEL AF SVAR TIL SET PÅ 
INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDR. ANMELDELSE 
AF GENERELLE KRAV ART. 13-28 I RFG 
 

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gene-

relle krav i medfør af art. 1328 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse af 

netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG) 

 

Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring er indsat 

først og nummereret. Energinets kommentarer til de enkelte kommentarer er angivet umid-

delbart i forlængelse af høringskommentaren og angivet med rødt 

 

Generisk signalliste 

 

Følge de fre går af FSTS’s høring: 

1.  

Hvad er forskellen på de to signaler: 

Aktiv effekt regulering – absolut begrænser 

Aktiv effekt regulering - ønsket max aktiv effekt 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Aktiv effekt regulering – ønsket max aktiv effekt er et setpunkt, der kan sættes ved midlertidigt 

behov for at reducere den maksimalt tilladte aktive effekt på et anlæg., mens absolut begræn-

ser er aktiveringen af dette setpunkt. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

2.  

Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber: 

Hvad skal der udstilles i dette signal. Er det mulige aktiv power produktion? 

 

 

5 Svar af 13. september 2018 vedr. Signalliste
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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Ja, Energinets kontrolcenter har behov for at kende den aktive reserve for D-anlæg for at kun-

ne udføre arbejde med manuel spændingsregulering. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

3.  

Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber 

Hvad skal der udstilles i dette signal 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Det er den reaktive reserve der skal udstilles. Dette anvendes i forbindelse med reduktion af 

reaktive flows. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

4.  

Signal "Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the 

code? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Ja, Energinets kontrolcenter har behov for at kende den aktive reserve for D-anlæg for at kun-

ne udføre arbejde med manuel spændingsregulering. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

5.  

Signal "Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber": what is this? Where is it explained in the 

code? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Det er den reaktive reserve der skal udstilles. Dette anvendes i forbindelse med reduktion af 

reaktive flows. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

6.  

Aktivering/deaktivering af nedreguleringsfunktionen for aktiveffekt på ved høje vindhastighe-

der. 

Det er ikke muligt at deaktivere funktionen hvis nedregulering er taget med i møllens type-

certificering. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Det der ønskes er en statusindikering, signalet rettes til i skemaet. 
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7.  

Stop signal 

Hvad menes der med person/anlægssikkerhed? 

Er det i henhold til standarder? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Anlægget skal kunne stoppes ved fejl i nettet, således at nettet ikke overbelastes og derved 

bevare systemsikkerheden. Standarder indeholder funktionen, f.eks. for vindmøller IEC 61400-

1 og 61400-2. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

8.  

Holde signal 

Hvad menes der med person/anlægssikkerhed? 

Er det i henhold til standarder? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Anlægget må ikke kunne kobles uhensigtsmæssigt ind systemgenetablering eller efter fejl i 

nettet, således at nettet ikke overbelastes og derved bevare systemsikkerheden. Standarder 

indeholder funktionen, f.eks. for vindmøller IEC 61400-1 og 61400-2. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

9.  

E ergi et i dfører et yt sig al ”frekve s aster”, so  ikke har været diskuteret i RfG-

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

anlæg. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Den korrekte term er frekvensansvarlig. Energinet tilretter signallisten i overensstemmelse 

hermed. 

 

Signalet har været diskuteret i arbejdsgruppen vedrørende informationsudveksling for produk-

tion og forbrug. Signalet har været i UCTE Policy 5 om systemsikkerhed i mange år. Eksempelvis 

vil TSO skulle kunne meddele en referencefrekvens, der ligger uden for 50 hZ, i forbindelse 

med systemgenopretning. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

10.  

Signal "Frekvens regulering - aktiveret / ikke aktiveret "frekvensmaster"": what is this signal? 

Where is it explained? What does it do? 
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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Den korrekte term er frekvensansvarlig. Energinet tilretter signallisten i overensstemmelse 

hermed. 

 

Signalet har været diskuteret i arbejdsgruppen vedrørende informationsudveksling for produk-

tion og forbrug. Signalet har været i UCTE Policy 5 om systemsikkerhed i mange år. Eksempelvis 

vil TSO skulle kunne meddele en referencefrekvens, der ligger uden for 50 hZ, i forbindelse 

med systemgenopretning. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

11.  

Bilag 1A punkt 4 beskriver planlagt aktiv effekt. Dette er en køreplansværdi og dermed en tids-

serie. Dette ikke en realtidsinformation og skal udgå. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Det fremgår af RfG artikel 15, stk. 2, litra g, at planlagt aktiv effekt skal være en del af realtids-

overvågningen, som vist: 

 

 
 

Følgende fre går af FSTS’s høri g: 

12.  

Bilag 1A punkt 17 og 18 beskriver aktiv og reaktive effektreguleringsegenskaber. Dette kan ikke 

knyttes til en entydig realtidsinformation og skal udgå. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Tekst tilrettes i signallisten. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

13.  

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. 
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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Signalet tilrettes således, at det alene er et krav for Power Park Moduler. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

14.  

Signal "Delta effektbegrænser - aktiveret / ikke aktive-ret": what is this signal? Where is it ex-

plained? What does it do? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Signalet  er påkrævet for at kunne aktivere/ deaktivere deltaregulerings funktion til at skabe et 

aktiv effekt reguleringsbånd. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

15.  

Signal "Delta effektbegrænser - reguleringsreserve - Pdelta ": what is this signal? Where is it 

explained? What does it do? 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/kommentar: 

Med dette signal sættes et setpunkt for deltareguleringsfunktionen, således at der kan skabes 

et aktiveffekt reguleringsbånd, som så aktiveres ved signalet ovenfor under punkt 14. 

 

Ad punktet Spændingsregulering 

 

Følge de fre går af FSTS’s høring: 

16. 

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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Der er ikke tiltænkt nogen ændringer ift. hvordan det fungerer ved Produktionstelegrafen. 

Ønsket spænding er det setpunkt som Produktionstelegrafen leverer. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

17.  

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 spændingsreferencepunk-

tet. 

 



  6/9 
 

Dok. 16/05118-21 Til arbejdsbrug/Restricted 

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 implemente-

ret. 

 

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

går det, at dette skal aftalen mellem anlægsejer og TSO. Vi stiller dermed spørgsmål ved om 

Energinet har hjemmel til at kræve ovenstående. Punktet bør udgå helt, da anden beskrivelse 

er omfattet af RfG forordningen. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgsmål/kommentar: 

Det er samme signaler som anvendes i Produktionstelegrafen i dag, hvor det hedder Indregulér 

spænding, som er en funktion til spændingsregulering.  

 

Ad punktet Referencefrekvens 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

18.  

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 andet-

steds. 

 

Energinets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Referencefrekvensen er et setpunkt for frekvensen, som meddeles af den frekvensansvarlige. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

19.  

Energinet angiver i signallisten bilag 1.A punkt 25 at anlæggende skal kunne indstille en refe-

rencefrekvens. 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. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Funktionen anvendes også i dag ved f.eks. fejl i frekvensen (f.eks. som ved fejl i frekvensen 

sidste efterår, som følge af udfordringer ved Kosovo) eller i forbindelse med systemgenopret-

ning. 
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Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

20.  

Signal " Referencefrekvens - ønsket frekvens i tilslutningspunktet - 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 oper-

ate at an exact speed (synchronous speed). 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Funktionen anvendes også i dag ved f.eks. fejl i frekvensen (f.eks. som ved fejl i frekvensen 

sidste efterår, som følge af udfordringer ved Kosovo) eller i forbindelse med systemgenopret-

ning. 

 

Særligt vedr. art 14.5.d(I)+(II) 

Bemærkning til informationskrav for type B 1- og B2 anlæg. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

21.  

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

on. Hertil vil vi gøre opmærksom på, at anlægsejerens omkostninger til at etablere online-

kommunikation 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 sy-

stemegenskaberne ved små kraftvarmeanlæg, så ville der være tale om et egentlig ressource-

spild, hvis type B anlæg under 1 MW anlæg etableres uden den onlinekommunikation, som 

ellers skulle tilvejebringe den fulde udnyttelse af ekstrainvesteringen i systemegenskaberne. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Der er med signallisten forsøgt at holde en hensigtsmæssig balance mellem omkostninger og 

driftsmæssige fordele. Herved er også lagt vægt på ikke at ændre unødigt på nuværende prak-

sis. Samtidig er der tale om minimumskrav, så aktørerne har altid mulighed for at etablere den 

kommunikation de ønsker. 
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Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

22.  

Art. 14.5.d.i 

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 betyder kravet ikke tillader tid til processering af data af SCADA systemet. 

 

Foreslås ændring til 1 s opdateringstid. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Tidsstemplingsfunktionen skal kunne stemple statusændringen med en opløsning på minimum 

10 ms. Det har ikke noget med netværket at gøre. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

23.  

Art. 14.5.d.i  

En maksimal opdateringstid af funktionsstatus på 10ms er i vores øjne ikke fysisk mulig. 

 

En opdateringstid på 1 sekund vil være mere realistisk. 

 

E ergi ets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar: 

Tidsstemplingsfunktionen skal kunne stemple statusændringen med en opløsning på minimum 

10 ms. Det har ikke noget med netværket at gøre. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

24.  

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, 

sa t o  der skal offe tliggøres e  sig alliste, so  i deholder krave e fra DSO’er e og TSO’e . 
 

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

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

sis, som er 300-400 millisekunder for termiske værker. Energinet har foreslået en opdaterings-

frekvens 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 se-

kund for opdatering af måleværdier. 
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E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgs ål/ko e tar: 
Tidsstemplingsfunktionen skal kunne stemple statusændringen med en opløsning på minimum 

10 ms. Det har ikke noget med netværket at gøre. 

 

Følge de fre går af FSTS’s høri g: 

25.  

Artikel 14,5, d, ii 

Indholdet af signallisten skal fastsættes af den relevante systemoperatør, RSO DSO’e  i dette 
tilfælde  og TSO’e , jf. artikel 1 ,  d , ii . I de e artikel har E ergi et fastsat krave e til i for-

mationsudveksling ud fra antagelser om, hvad balanceansvarlige har brug for, og hvad system-

operatørerne 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 om-

kostning 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. 

 

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 Ener-

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

 

E ergi ets svar på FSTS’s høri gsspørgsmål/kommentar: 

For at understøtte et velfungerende marked kan det være fordelagtigt at sikre, at installerede 

anlæg har de nødvendige funktioner fra deres installation, da det ofte kan være uoverskueligt 

for anlægsejer at gennemskue konsekvenserne ved at mangle enkelte funktioner, og det er 

vurderingen at en efterinstallation vil være uproportional dyr og dermed samfundsøkonomisk 

ufordelagtig. Derfor giver det værdi at gøre anlægsejer opmærksom på at der kan være en 

række signaler, som er påkrævet såfremt en anlægsejer ønsker at levere systemydelser mv. For 

at sikre en tydeligere visning af hvilke signaler et anlæg, som minimum skal etablere, og hvilke 

der er relevante i forbindelse med levering af systemydelser, opdeles signallisten således at 

dette bliver tydeligere. Denne nye version af signallisten eftersendes snarest. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

Myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 6. august 2018 14:52

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); 

Lukas Lindgreen (FSTS)

Emne: SV: FRT-egenskaber for termiske anlæg under 200 kVA

Kære Thomas 

 

Hermed svar på dine spørgsmål omkring den tidligere undtagelsen for termiske produktionsanlæg < 200 kW. 

Nedenstående beskrivelse er egentligt skrevet som et officielt notat.  

Der mangler dog enkelte notat formaliteter så derfor får i det i første omgang i mailformat. 

Lad mig høre om det giver anledning til uddybende eller supplerende spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Historisk indledning: 

”Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 11 kW”, blev anmeldt den 10-01-2017.  Arbejdet blev 

gennemført på 11 arbejdsgruppemøder med aktørdeltagelse og to høringsfaser. Første og sidste 

arbejdsgruppemøde var henholdsvis den 25-02-2015 og den 28-06-2016. 

 

Foruden generel oprydning blandt forskellige ikke relevante og ikke tidssvarende krav var en del af arbejdsopgaven i 

forbindelse med tilblivelsen af den for nuværende anmeldte ”Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske anlæg større end 

11 kW”, sammenlægning af daværende Teknisk forskrift 3.2.3 ”Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder på 

1,5 MW eller mere” samt teknisk forskrift 3.2.4 ”Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kW 

og mindre end 1,5 MW”. 

 

 

Undtagelsens oprindelse og omfang: 

Undtagelse var en del af daværende teknisk forskrift 3.2.4 ”Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større 

end 11 kW og mindre end 1,5 MW” og omhandlede undtagelse for krav til: 

- Tolerance over for netfejl (FRT egenskaber)  

- Område-ø-drift  

- Aktiv effektproduktion og frekvensregulering (inklusiv frekvensrespons) 

- Effektfaktor 

- Magnetiseringssystem og reaktiv effekt  

- Driftsformer 

- Automatisk spændingsregulering 

- Automatisk effektfaktorregulering 

- Dokumentationskrav (udvalgte) 

 

Med udgangspunkt i nogle af de undtagende kravs egenskaber er det evident, at hensigten med undtagelsen var at 

undtage asynkrongeneratorer (det som jf. EU forordning 2016/631 hører under produktionsanlægskategori – Power 

park Modul) for nogle af kravene i den daværende Teknisk forskrift 3.2.4 ”Teknisk forskrift for termiske 

kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW”. 

 

Det skal bemærkes, at på tidspunktet for anmeldelse af Teknisk forskrift 3.2.4 ”Teknisk forskrift for termiske 

kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW” var der ikke tilsluttet solcelleanlæg i det kollektive 
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elforsyningssystem men dog et betydelig antal vindanlæg som i øvrigt hovedsageligt anvendte asynkrongenerator 

med efterfølgende negative langtidskonsekvenser for den vestdanske systemstabilitet. 

 

 

Relevans af undtagelser i forbindelse med tilblivelse af den nuværende TF 3.2.3 

Da arbejdet af den nuværende TF 3.2.3 startede i februar i 2015, var der væsentlig forskel imellem de to tekniske 

forskrifter for termiske produktionsanlæg, TF 3.2.3 og TF 3.2.4, i forhold til de tekniske forskrifter for sol og vind, 

henholdsvis TF 3.2.2 og TF 3.2.5.  

Forskellen bestod blandt andet i de tekniske forskrifters layout samt differentieringen af krav og funktionalitet i 

forhold til produktionsanlæggets nominelle effekt, dvs. anlægsinddeling af kategori A til D. 

 

Med udgangspunkt i det kollektive elsystems behov for funktionalitet, herunder også den grønne omstilling, blev 

undtagelserne diskuteret i arbejdsgruppen og eneste undtagelse som blev videreført til TF 3.2.3 var undtagelsen for 

FRT egenskaber.  

 

 

Relevans af FRT undtagelse i forbindelse med gennemførsel af EU forordning 2016/631 

I forbindelse med gennemførsel af EU forordning 2016/631 har alle tidligere kendte undtagelser, herunder også 

undtagelsen for termiske anlæg < 200 kW og desuden eventuelle fremtidige undtagelser været diskuteret, dels 

internt i Energinet, på aktørmøder og i forbindelse med arbejdsgruppemøder. 

 

EU forordning 2016/631 udmærker sig blandt andet ved, at produktionsanlæggets primære energikilde stilles lige, 

dvs. krav til funktionalitet fastsættes ikke afhængigt af om produktionsanlægget anvender for eksempel kul, olie, 

vand, uran, sol, vind eller andet. EU forordning 2016/631 fokuserer på generatortypen, generatorens nominelle 

effekt, generatorens egenskaber samt elsystemets behov for funktionalitet. 

Som følge deraf, kategoriseres i EU forordning 2016/631 generatortyperne som henholdsvis synkrongeneratoren og 

Power Park Modulet, hvor Power Park Modulet dækker over asynkrongeneratoren og produktionsanlæg tilsluttet 

gennem effektelektronik (eller alt det som ikke er tilsluttet som synkrongenerator)  

 

 

 

Tabel 1: Foreslåede tærskelværdier for produktionsanlæg 

A B C D 

0,8 kW < Pn ≤ 125 kW 125 kW < Pn ≤ 3 MW 3 MW < Pn ≤ 25 MW Pn > 25 MW 

 

Med afsæt i:  

 

- de foreslåede tærskelværdier for produktionsanlæg som vist herover i tabel 1  

- differentieringen af funktionalitetskrav mellem anlægskategorierne A til D 

- den i EU forordning 2016/631 enkelte generatoropdeling – synkrongenerator vs. Power Park Modul 

- produktionsanlæg kategori A med nominel effekt op til 125 kW jf. forlag om tærskelværdier og EU forordning 2016/631, 

allerede uden krav om FRT egenskaber 

- produktionsanlæg kategori B med nominel effekt fra 125 kW jf. forlag om tærskelværdier og EU forordning 2016/631, 

har krav om FRT egenskaber 

- mulighed for FRT egenskaber på solanlæg og vindanlæg i anlægskategori B 

- det forventede kommende antal nettilsluttede A og B anlæg, både som følge af den grønne omstilling og fald i 

anlægsinvestering 

 

anses det ikke som teknisk relevant og af vital betydning, at skulle foranledige undtagelse for FRT egenskaber, for en 

enkelt generatorteknologi som er en delmængde af generatorkategorien Power Park Modul, i nomineleffekt 

området fra 125 kW til 200 kW. 

 

Bemærkning: 
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Favorisering af en enkelt generatorteknologi ved undtagelse for krav, som hører under en generatorkategori som 

indeholder forskellige generatorteknologier som ikke har undtagelsen eller som faktisk kan efterleve kravet om 

funktionalitet, kan påvirke fordelingen og mængden af nettilsluttede anlæg i en negativ retning. 

En sådan uforudsigelig skævvridning udfordrer nødvendigvis ikke systemstabiliteten men påvirker markedet for 

produktionsanlæg og påvirker definitivt nettilslutning af nye generatorteknologier. 

Rationalet om ikke at videreføre undtagelse er i tråd med præambel (11) og (12) i EU forordning 2016/631. 

 

(11) 

- De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type A, bør fastlægges på det basisniveau, der er nødvendigt for at sikre 

produktionskapacitet med begrænset automatisk respons og minimal regulering fra systemoperatørens side. Kravene 

bør sikre, at der ikke er omfattende produktionstab inden for nærmere fastsatte intervaller for systemet med henblik på 

at begrænse antallet af kritiske hændelser, og omfatte de krav, der er nødvendige for at kunne foretage interventioner 

over et stort område i forbindelse med systemkritiske hændelser. 

(12) 

- De krav, der skal gælde for produktionsanlæg af type B, bør omfatte en bredere vifte af automatisk dynamisk respons, 

der giver større modstandsdygtighed over for driftshændelser, med henblik på at sikre anvendelsen af den dynamiske 

respons, højere grad af regulering fra systemoperatørens side samt data til udnyttelse af disse funktionaliteter. De bør 

desuden sikre automatisk respons, der begrænser virkningen af systemhændelser og maksimerer den dynamiske 

respons. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 23. juli 2018 15:22 
Til: Flemming Brinch Nielsen 

Cc: Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: FRT-egenskaber for termiske anlæg under 200 kVA 

 

Kære Flemming 

 

Jeg håber at du eller dine folk kan være os behjælpelige med nedenstående. 

 

I forbindelse med vores arbejde med RfG er jeg støt på, at der i TF 3.2.3 gælder en undtagelse fra FRT for 

(termiske)anlæg med et output på mindre end 200 kVA. Jeg kan ikke umiddelbart se, at denne undtagelse er 

videreført i de anmeldte RfG krav – er dette korrekt ? og i givet fald hvorfor/hvorfor ikke ? 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
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FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 



 

 

 

Spørgsmål til Energinet i forbindelse med behandling af de generelle 
krav i medfør af RfG, artikel 13-28 

Ad artikel 13, stk. 2 litra d 

I de nugældende tekniske forskrifter for termiske anlæg er fastsat en statik på 6 %, for PPM og 

solcelleanlæg er fastsat en statik på 4 %, og generelt for anlæg til og med 11 kW er fastsat en 

statik på 4 %. 

 

Energinet har angivet følgende statikker: 

CE: 

SPG: 5 %  

PPM: 5 % 

 

N: 

SPG: 4 % 

PPM: 4 % 

 

- Med udgangspunkt i de angivne statikker, vurderer Energinet, at det kan være et 

problem, at have 3 forskellige statikker for frekvensrespons.  

 

Ad artikel 13, stk. 5, litra a 

Energinet har til artiklen angivet, at 

”Under normale driftsforhold som kan garanteres i 90 % af tiden. Efter bedste evne I forhold til 

driftspunkt og tilgængelig primær energi.” 

 
- Har Energinet mulighed for at omformulere det angivne ? Efter tilsynets opfattelse, 

har Energinet i artikel 13, stk. 4, specificeret den tilladte reduktion af aktiv effekt, når 

frekvensen bevæger sig uden for normaldriftsområdet. 

Endvidere har Energinet til artiklen angivet, at omgivelseskonditionerne i ældre tekniske 

forskrifter, har været beskrevet særdeles specifikt. 

 

- Kan disse beskrivelser fremsendes som reference ? 

 

Ad artikel 13, stk. 7, litra a 

Vedrørende automatisk genindkobling, har Energinet angivet følgende frekvenser  

Dk1:  

47,5 - 50,2 Hz 

Dk2: 

47.5 - 50.5 Hz 

 

Af de nugældende tekniske forskrifter fremgår andre frekvensintervaller.   

 
- Kan Energinet uddybe begrundelsen for at ændre frekvensintervallerne ? 

- Har Energinet vurderet konsekvenserne af, at ensrette frekvensintervallerne på tværs 

af produktionstyperne (synkrongenerator, PPM og solcelleanlæg) ? 

–  

Ad artikel 13, stk. 7, litra b 

- Hvilken værdi har gradienten i dag ? 

  
10. august 2018  

Ret og Administration 
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THWI 
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Ad artikel 14, stk. 3, litra a 

Fastsættelsen af tclear er af Energinet angivet til 250 ms. Dette kan ske hvis systembeskyttelsen 

og sikker drift kræver det, jf. tabel 3.1 og 3.2 

 
- Hvilken vurdering ligger bag Energinets angivelse af tclear på 250 ms. 

 

Ad artikel 14, stk. 3, litra a, nr. iv 

Energinet har i kommentaren til artiklen henvist til det såkaldte kortslutningskatalog.  

Forsyningstilsynet har været i kontakt med Energinet (ved e-mail af 27. juli 2018 til Bjarne 

Andersen), og fået oplyst, at kataloget ikke ligger offentlig tilgængelig, men er til rådighed for 

Transmissionsselskabet og distributionsselskaber. 

 

RfG art. 14.3.a.iv stiller krav om, at TSO’en offentliggøre beregningen af minimumseffekten 

for kortslutning i tilslutningspunktet.  

 
- Hvorledes påtænker Energinet at opfylde kravet om offentliggørelse ? 

 

Ad artikel 15, stk. 2 litra d, nr. i. 

Energinet har angivet, at Droop skal ”keep range” 

 
- Har Energinet mulighed for at uddybe hvad der menes hermed ? 

 

Ad artikel 15, stk. 2 litra f 

Der er angivet 2 forskellige udkoblingsfrekvenser for efterspørgselsenheder i produktionsanlæg, 

afhængig af synkronområdet. 

 
- Har Energinet mulighed for at uddybe, hvorfor det er fundet nødvendigt at angive 

forskellige udkoblingsfrekvenser for de 2 synkronområder ? 

- Udkobling af forbrug er ved arbejdet med NC ER angivet til at skulle starte ved 49 

Hz. For DK2 er der således enheder der skal afkobles før efterspørgselsenheder i 

produktionsanlæg. Hvorledes skal denne prioritering finde sted ? 

 

Ad artikel 15, stk. 3. 

Vedrørende udkobling ved over- og underspænding gælder i dag: 

Termiske anlæg 

Type C 

Overspænding (trin 2) = 1,10 pu i mindre end 50 ms  

Overspænding (trin 1) = 1,06 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 pu i 10 sekunder 

 

PPM 

Type C 

Overspænding (trin 3) = 1,20 pu i 100 ms 

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

Overspænding (trin 1) =1,10 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,90 pu i 10 sekunder 



Side 3/4 

C:\Users\b033073\Documents\RfG\Spørgsmål til ENDK vedr. RfG.docx Side 3/4 

 

 

Solcelleanlæg 

Type C og D 

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

Overspænding (trin 1) = 1,10 pu i 60 sekunder 

Underspænding (trin 1) = 0,85 pu i 50 sekunder 

Underspænding (trin 2) = 0,80 pu i 100 ms 

 

Energinet har i RfG anmeldelsen angivet følgende værdier: 

 

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 

 

- Kan Energinet uddybe deres vurdering i forbindelse med den skete ændring i både 

spændingsniveau og tidsinterval. 

- Hvorledes vurderer Energinet, at det vil påvirke elnettet, at ensrette 

udkoblingsværdierne, på tværs af produktionstyperne (synkrongenerator, PPM og 

solcelleanlæg) ? 

 

Ad artikel 15, stk. 5, litra c, nr. i 

- Hvor i TF er kravet om hurtig re-synkronisering beskrevet i dag ? 

 

 

Ad artikel 15, stk. 6, litra b, nr. i 

Der gælder i dag en undtagelse for termiske anlæg under 10 MW for registrering af fejl.  

 
- Hvad er begrundelsen for ikke at videreføre denne undtagelse ? 

- Er det korrekt forstået, at en PMU-enhed benyttes til at måle fasen for spænding og 

strøm ? 

 

Ad artikel 16, stk. 2, litra a, nr. i 

- Hvilke tidsperioder gælder i dag, for drift uden for normalspændingsområdet ? 

 

Ad artikel 16, stk. 2, litra a, nr. ii 

- Hvad gælder i dag, i forhold til samtidig overfrekvens og underspænding, eller 

samtidig underfrekvens og overspænding ? 

 

Ad artikel 16, stk. 2, litra c 

- Hvad gælder i dag, med hensyn til særlige spændingsgrænser for automatisk 

bortkobling af type D-anlæg ? 

 

Ad artikel 16, stk. 3. litra a, nr. i 

- For synkrongeneratorer vurderes Uclear ikke at ligge inden for den i RfG tabel 7.1 

angivne værdi på 0,25. Hvad er begrundelsen for dette ? 
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- Urec2 for PPM i Norden vurderes ikke at ligge inden for den i tabel 7.2 angivne værdi 

på 0,85. Hvad er begrundelsen for dette ? 

- Energinet har for type D-anlæg vurderet, at tclear ikke skal sættes højere end 150 ms. 

Dette har Energinet dog vurderet for type B og C anlæg, jf. artikel 14, stk. 3, litra a. 

Hvad er bevæggrunden for denne forskel ? 

 

Ad artikel 18, stk. 2, litra b, nr. i + ii 

- Vedrører de i bilag 1.D angivne krav alene D-anlæg ? I så fald, hvad er begrundelsen 

for at ændre dette krav for C-anlæg ? 

 

Ad artikel 20, stk. 2, litra b 

- Hvad ligger til grund for fastsættelsen af den nedre værdi på 0.5 pu ? 

 

Ad artikel 20, stk. 2, litra c 

Energinet har angivet, at der ikke skal benyttes asymmetriske fejlstrømsinjektion.  

 

- Hvad er konsekvensen ved at tilføje en symmetrisk fejlstrøm – som angivet i medfør 

af artikel 20, stk. 2, litra b - ved asymmetriske fejl ? 

 

Ad artikel 20, stk. 3, litra a  

- Hvor er kravet til Post-fault active power recovery beskrevet i dag ? 

 

Ad artikel 25, stk. 5 

- Er det korrekt forstået, at der skal gælde samme profil for offshore som for 
onshore PPM ? 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715418 

thwi@energitilsynet.dk 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Kim Boe Jensen <kje@energinet.dk>

Sendt: 20. august 2018 10:01

Til: Flemming Brinch Nielsen; Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas 

Lindgreen (FSTS); Rikke Bille Gaardestrup

Emne: SV: Kortslutningskatalog

Vedhæftede filer: 13-93202-6 Opdatering af _Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis og 

forudsætnin 1606059_22_0.pdf

Hej Rune,  

 

Jeg er blevet bedt om at sende jer forudsætningerne for de kortslutningsberegninger, som udføres ved Energinet.  

 

I det vedhæftede er opgjort de forudsætninger, som vi anvender i dag.  

 

Hvis der er spørgsmål til dette, er du velkommen til at henvende dig.  

 

Bemærk, at dokumentet er udfærdiget i 2012, siden den gang er standarden IEC 60909 opdateret til en 2016 

version. 

Ligeledes er nogle af forudsætningerne ifht. eksempelvis bidrag fra vores nabolande også blevet ændret siden den 

gang.  

I denne opdatering er der også fokus på kadencen af beregningerne, som udføres som planlægges at lægge sammen 

med RUS-planen.  

 

I forhold til dette arbejder jeg på en opdatering af de gældende forudsætninger, som jeg forventer færdigt senere i 

år.  

 

Venlig hilsen 

 

Kim Boe Jensen 

Netplanlægning 

+4530525129 

kje@energinet.dk 

Fra: Flemming Brinch Nielsen  
Sendt: 17. august 2018 15:11 

Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Kim Boe Jensen 

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Rikke Bille 
Gaardestrup 

Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Rune 

 

Kortslutningskataloget og dokumentet men beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumenter. 

Vi planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver offentlig tilgængelig via vores hjemmeside 

og kortslutningskataloget kan rekvireres ved henvendelse. 

 

Jeg har tilføjet Kim Boe Jensen på denne mail. 

Han er eksperten på dette område og Kim sender dokumentet med forudsætningerne til dig. 

 

 

8 E-mail af 17 august 2018 vedr. kortslutningskatalog
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Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 15. august 2018 13:59 

Til: Flemming Brinch Nielsen 

Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Flemming 

 

Er det muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til nedenstående kortslutningskatalog? 

 

Da det er fastsat i Energinets krav ud fra RfG artikel 14 (3)(a)(iv) m. fl. at dette kortslutningskatalog indeholder 

beregningsmetoder, samt at nævnte artikel kræver at omstændighederne omkring fejl, både før og efter, skal være 

offentlige, synes vi at Forsyningstilsynet bør have adgang til dette. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Rune Aagaard Lohfert Boas 
Fuldmægtig / Diplomingeniør 
+45 4171 5387 / ralb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
 

 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)  

Sendt: 27. juli 2018 10:33 
Til: Bjarne Andersen 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Bjarne, 

 

Mange tak for dit svar.  

 

Jeg vil gerne høre om det er muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til kortslutningskataloget, da der i Energinets 

krav er henvisninger til beregningsmetoder, som kun findes i kortslutningskatalogen. I forbindelse med godkendelse 

af disse krav vil jeg gerne kigge på disse metoder. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
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Rune Aagaard Lohfert Boas 
Fuldmægtig / Diplomingeniør 
+45 4171 4314 / ralb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
 

Fra: Bjarne Andersen [mailto:bja@energinet.dk]  

Sendt: 27. juli 2018 09:57 

Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen 
Emne: SV: Kortslutningskatalog 

 

Hej Rune 

 

Først vil jeg sige at jeg ikke er direkte en del af det ”team” som har udarbejdet de fremsendte krav og dermed ikke 

kan udtale mig om dem konkrete.  

 

Men jeg vil gerne forsøge at forklare hvad kortslutningskataloget er.   

 

For løbende at analysere udviklingen i kortslutningsniveauer i Danmark foretages der som udgangspunkt årligt 

beregninger af kortslutningsniveauet for alle stationer i det danske elnet.  For beregninger foretaget for 30 kV, 50 kV 

og 60 kV-nettet er beregningerne vejledende udført for netselskaberne.  

 

Den sidste beregning blev udført i december 2016.  

 

Som udgangspunkt foretages beregninger for alle stationer som er ejet af Energinet.dk hvilket vil sige alle stationer 

med en spænding over 100 kV. Som en ekstra beregning foretages der også beregninger på alle stationer som er 

repræsenteret i netmodellen Elvis. Dette gælder 30 kV, 50 kV og 60 kV.  

Da den fulde netmodel ikke er tilgængelig for distributionsnettet i netmodellen Elvis er det nøjagtige bidrag per 30 

kV, 50 kV og 60 kV-samleskinne behæftet med en hvis usikkerhed. Derfor er beregningerne for disse stationer 

vejledende og skal verificeres af de enkelte netselskaber.  

Disse beregninger er udført for DK1 go DK2 for en årrække som modsvarer fokusårene fra RUS-planen og 

Netplanlægningsforudsætningerne. Dette gælder følgende: 

 
•          2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

•          2025, 2030, 2035, 2040 

 

 

Selve kataloget er en oplistning af alle beregningsværdierne og kan brugs som opslagsværk.  

 

Kataloget ligger ikke offentlig tilgængelig men er til rådighed for Transmissionsselskabet og distributionsselskaber. 

Det er her værdierne skal bruges i forbindelse med drift og ny-/ombygninger.  
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Håber det hjælper på forståelsen elleres er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.     

 

Venlig hilsen 

 

Bjarne Andersen 

Senioringeniør 

Systemdriftsudvikling 

+4551340474 

bja@energinet.dk 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 26. juli 2018 08:32 

Til: Bjarne Andersen 
Emne: Kortslutningskatalog 

 

Hej Bjarne, 

 

Jeg håber at du kan være os behjælpelige med nedenstående. 

 

Jeg sidder og kigger på Energinets anmeldte krav i forbindelse med RfG, og har mødt flere henvisninger til et 

kortslutningskatalog. Dette katalog kan jeg dog ikke finde nogle steder. Kan du hjælpe mig lidt på vej? 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Rune Aagaard Lohfert Boas 
Fuldmægtig / Diplomingeniør 
+45 4171 4314 / ralb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis 

og forudsætninger 
 

1. Indledning 
I fremtiden forventes det at forudsætningerne for tilgængeligheden og kapacite-

ten for de systembærende og kortslutningsbidragende komponenter både i 
Danmark og i udlandet vil blive forandret, som følge af udviklingen. Det er vig-

tigt at få identificeret og beskrevet udviklingen og hvordan den skal håndteres 

med hensyn til kortslutningsstrømme. Beregningen af kortslutningsstrømme 

anvendes til at vurdere effekten af tiltag i driften af nettet, til netplanlægning 
og udvikling af nettet i fremtiden. 

 

 Dimensionering af stationskomponenter 

 Dimensionering af kabel og luftledninger 
 Planlægning af koblingstilstand for stationskomponenter 

 Dimensionering af produktionsenheder 

 Dimensionering af HVDC-anlæg 

 Dimensionering/indstilling af relæbeskyttelse 
 

På den baggrund udarbejdes dette dokument, som er en opdatering af doku-

mentet ”Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis og forudsætninger” 

Ref. 4. 
Det er prioriteret at metoden skal være generisk, så fejlmulighedere reduceres. 

Det betyder, at der kan være specifikke situationer hvor mere detaljeret studier 

kan være nødvendige. 

 

Dokumentet er baseret på baggrund af de aktuelle forudsætninger. Når der sker 
ændringer i forudsætningerne skal dokumentet opdateres og en ny version ud-

gives. Det gælder bl.a. kortslutningseffekt fra udlandet. 

9  19. august 2018 - kortslutningskatalog
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Dokumentet er udarbejdet i henhold til DS/EN 60909-0 1. udgave 2002-10-24. 

 

2. Anvendelse af kortslutningsberegninger 
I det efterfølgende beskrives hvad kortslutningsberegningerne eller forudsæt-

ningerne for kortslutningsberegninger skal anvendes til.  

 
Ekstrem maksimum 

Eksterm maksimum anvendes i dag, som en teoretisk grænse for hvad nettet 

skal kunne holde til under en sammensætning af intakt net og intakt produkti-

onskapacitet. Hvis ikke andet er bestemt anvendes denne værdi i dimensione-
ring. 

 

Maksimum 

Der vil ofte være begrænsninger i forbindelse med hvilke værker der kører sam-
tidig eller der vil være grænselægninger (specielt i DK2). Hvis det er nødvendigt 

kan der laves en reduceret beregning som tager højde for dette. Denne metode 

kan anvendes i specifikke tilfælde hvor der med sikkerhed kan reduceres i an-

tallet af komponenter. 
Skal denne metode anvendes skal der foreligge en aftale med Systemdrift. 

 

Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net 

Anvendes til at undersøge forhold omkring spændingsspring under normal drift. 

Skal anvendes til udarbejdelse af den økonomiske optimale løsning for reaktiv 
kompensering. Se Ref. 1 for metode. Metoden anvendes ligeledes til undersø-

gelse af om HVDC LCC anlæg har tilstrækkelig kortslutningseffekt til at kunne 

drives forsvarligt. 

 
Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 

Anvendes til dimensionering af beskyttelsesudstyr og sikringer og sikring af 

selektivitet ved opstart af motorer. 

Tester spændingsspring under de værste forhold som skal kunne håndteres i 
sjældne tilfælde. Se Ref. 1 for metode. 

Under Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 bør det være muligt at anvende 

HVDC LCC forbindelser. Hvis det ikke er muligt bør problemstillingen undersø-

ges. 
 

Minimalt kortslutningsniveau ved N-2 

Anvendes ved black start og reetablering af nettet efter fejl. 

Under minimalt kortslutningsniveau ved N-2 skal det være muligt at anvende 
HVDC LCC forbindelser begrænset. 

 

3. Forudsætning 
I det efterfølgende beskrives de forudsætninger, der skal anvendes ved bereg-
ning af kortslutningsniveauer på kort og lang sigt. 

 

Generelt: 

 Impedansen i fejlstedet er nul ohm 
 Til beregningerne anvendes seneste publicerede (PUB) version af ELvis 

modellen. Modellen indeholder de relevante udlandsækvivalenter (I 
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grænsefladerne for DK1 og DK2 justeres kortslutningsniveauerne i 

Audorf og Söderåsen ca. en gang om året med data fra SvK og Tennet 

GmbH). Modellen tilpasses i henhold til de ønskede beregninger, be-
skrevet efterfølgende. 

 Ved beregning af minimale værdier er ledningernes resistans beregnet 

ved en ledertemperatur på 80 °C 

 Der skal ikke tages højde for grænselægninger i underliggende net. net-
tet skal drives i den normale tilstand ved ekstrem maksimum. 

 Ved ekstrem maksimum beregninger skal alle reserve transformere 

medtages i det omfang de er med i planerne. Det skal ske under hen-

syntagen til fremtidig jording. 

 Ved minimums beregning anvendes det normale antal transformere der 
er indkoblet i den normale koblingstilstand 

 Seriereaktorer skal forbikobles ved max og indkobles ved min1 

 

De langsigtede forudsætninger (>5år) er behæftet med en vis usikkerhed og 
skal derfor kun anvendes til overordnet planlægning. 

 

3.1 Ekstrem maksimum 

Følgende er gældende ved beregning af det maksimale kortslutningsniveau: 
 
DK1 2013 2014 2022 2033 

400 kV-station Audorf [1000 MVA] 16 16 16 16 
Kraftværker Max Max Max Max 

Synkronkompensatorer Max Max Max Max 

VSC Max Max Max Max 

Vind Max Max Max Max 

Decentrale kraftværker Max Max Max Max 

Udlandsforbindelser Alle Alle Alle Alle 

Net Intakt Intakt Intakt Intakt 

Motorbidrag Ingen Ingen Ingen Ingen 

Figur 3.1 Opsætning af DK1 – Maksimalt kortslutningsniveau 

 
DK2 2013 2014 2022 2033 

400 kV-station Söderäsen [1000 MVA] 16 16 16 16 
Kraftværker Max Max Max Max 

Synkronkompensatorer Max Max Max Max 

VSC Max Max Max Max 

Vind Max Max Max Max 

Decentrale kraftværker Max Max Max Max 

Udlandsforbindelser Alle Alle Alle Alle 

Net Intakt Intakt Intakt Intakt 

Motorbidrag Ingen Ingen Ingen Ingen 

Figur 3.2 Opsætning af DK2 – Maksimalt kortslutningsniveau 

  

 

1 I DK2 bør der laves specialstudier med ind/udkoblinger af seriereaktorer på hhv. 132 kV 

forbindelserne til Sverige samt på 50 kV forbindelser i DONG Energy’s område. 
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Spændingsfaktor (cmax) 

Det antages at spændingen før fejl er den maksimale driftsspænding. Derfor 

skal følgende spændingsfaktor anvendes når der udføres beregninger. 
Metoden er angivet i DS/EN 60909-0 1. udgave Tabel 1 side 21 afvigelse 2). 

 
  400 kV  220 kV  150 kV  132 kV  132 kV  60 kV  50 kV  30 kV 

Område  DK  Vind  Jylland/Fyn  Sjælland ‐KBH  KBH
2  Jylland/Fyn  Sjælland  Sjælland 

Basespænding, Un [kV]  400  232  165  132  132  60  50  30 
Maksimal driftsspænding, Um 
[kV] 

420  245  170  145  136  66  55  31,5 

Spændingsfaktor  (cmax)  1,05  1,056  1,03  1,1  1,030  1,1  1,1  1,05 

Tabel 1 C-faktor til beregning af det maksimale kortslutningsniveau 

3.2 Maksimum 

Situationsbestemt beregning. Det gælder bl.a. håndtering af grænselægninger 
og kraftværker der ikke kan kører samtidigt3 

 

3.3 Minimumsværdier 

Der vil i fremtiden være flere faktorer, der afgør hvor meget kortslutningsbidra-

gende udstyr, der skal være i drift. Det gælder: 
 Starttider for reserveudstyr. Hvis der ikke er hurtige starttider på reser-

veudstyr, skal der være mere udstyr i drift, hvilket giver højere kort-

slutningsniveau. 

 Antallet af udlandsforbindelser. Herunder også HVDC-forbindelser 
 Derudover kan der være bindinger på den geografiske placering af kort-

slutningsbidragende udstyr 

 

For at sikre en langtidsholdbar løsning skal den mulige opsætning med det 
mindste kortslutningsniveau identificeres og anvendes. 

 

Der udføres 3 minimumsberegninger 

 Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net 
 Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 

 Minimalt kortslutningsniveau ved N-2 

 

N-1 og N-2 beregningerne tager udgangspunkt i opsætningen for minimalt kort-
slutningsniveau ved intakt net. 

 

For systematisk at kunne håndtere kortslutningsbidragende komponenter, op-

deles de som udgangspunkt i to grupper: 
 

 Store synkronmaskiner (> 180 MVA) 
 Mindre synkronmaskiner (≤ 180 MVA) og VSC forbindelser 

 
Eksempel på kortslutningsbidragende komponenter kan ses i Tabel 2 og Tabel 

3.  

 

Der sker ofte ændringer af de kortslutningsbidragende komponenter. Derfor er 
det altid de gældende Netplanlægningsforudsætninger der skal anvendes til at 
 

2Det gælder stationerne: AMK, AMV, BEL, HCV, KAK, SMK, VIK, GLN, LIN 
3 Normalt vil KYV/MAV ikke køre når de andre blokke er i drift. 
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udvælge generatorer. Modellen og kortslutningsscriptet skal altid opdateres 

med de gældende Netplanlægningsforudsætninger inden der udføres en bereg-

ning. 
 

Maskintransformere skal som udgangspunkt kobles ind/ud samtidigt med de 

respektive centrale generatorer. Den præcise opsætning kan findes i Netplan-

lægningsforudsætningerne. 
 

 
Eksempler på kortslutningsbidragende komponenter 

i DK1 

Store synkronmaskiner 

> 180 MVA 

Mindre synkronmaskiner og 

VSC forbindelser 
s_ESVB3 s_VHA 

s_FYVB7 s_TJE 

s_NJVB3 SK4 

s_SKVB3  

s_SSVB3  

s_SSVB4  

s_FGD1  

Tabel 2 Eksempel på kortslutningsbidragende komponenter i DK1 

Eksempler på kortslutningsbidragende komponenter 

i DK2 

Store synkronmaskiner 

> 180 MVA 

Mindre synkronmaskiner og 

VSC forbindelser 

s_AMV3 s_KYV21 

(s_ASV2) s_KYV22 

s_AVV1  

s_AVV2  

s_BJS  

s_ HKS  

Tabel 3 Eksempel på kortslutningsbidragende komponenter i DK2 

 

3.3.1 Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net 

Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net er basisforudsætningen for dimensi-

oneringen af nettet. I denne situation forudsættes at nettet er intakt og at alt er 

sammenkoblet for Danmark. I beregningen vil der være N-1 på udlandsforbin-
delser. I beregningerne angives dette som den normale tilstand af nettet. Der 

vil som udgangspunkt aldrig være intakt net, men i de fleste tilfælde vil det 

være et mindre betydende udfald. 

 
I Tabel 4 og Tabel 5 er forudsætningerne listet: 
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DK1 2013 2014 2022 2033 

400 kV-station Audorf [1000 MVA] 10 10 10 10 
Store synkronmaskiner. se Tabel 2 3 1 1 1 

Kortslutningsbidragende komponen-
ter inkl. store synkronmaskiner. Det 
totale antal inkl. overstående. se 
Tabel 2  

4 2 2 2 

Vind 0 0 0 0 

Decentrale kraftværker 0 0 0 0 

FACTS-enhed     

Udlandsforbindelser N-1 N-1 N-1 N-1 

Net Intakt Intakt Intakt Intakt 

Motorbidrag Ingen Ingen Ingen Ingen 

s_KIEL Ude Ude Ude Ude 
s_BROR Ude Ude Ude Ude 
s_BRUN Ude Ude Ude Ude 

Tabel 4 Opsætning af DK1 - Minimalt kortslutningsniveau 

 
DK2 2013 2014 2022 2033 

400 kV Söderäsen [1000 MVA] 8 8 8 8 
Store synkronmaskiner. Se Tabel 3 2 2 2 2 

Kortslutningsbidragende komponen-

ter inkl. store synkronmaskiner. Det 
totale antal inkl. overstående. Se 
Tabel 3 

3 3 3 3 

Vind 0 0 0 0 

Decentrale kraftværker 0 0 0 0 

FACTS-enhed     

Udlandsforbindelser N-1 N-1 N-1 N-1 

Net Intakt Intakt Intakt Intakt 

Motorbidrag Ingen Ingen Ingen Ingen 

s_RING1 Inde Inde Inde Inde 
s_RING2 Ude Ude Ude Ude 
s_RING3 Ude Ude Ude Ude 
s_RING4 Inde Inde Inde Inde 
s_OSKAR1 Inde Inde Inde Inde 
s_OSKAR2 Inde Inde Inde Inde 
s_OSKAR3 - Ude Ude Ude Ude 
s_ORESST - Ude Ude Ude Ude 
s_ORESGT - Ude Ude Ude Ude 

Tabel 5 Opsætning af Dk2 - Minimalt kortslutningsniveau 

Det langsigtede kortslutningsniveau (> 5 år) vil være baseret på de forventnin-

ger der er gældende på nuværende tidspunkt. Eftersom der kan ske store æn-
dringer i anvendelsen af de kortslutningsbidragende komponenter, skal der 

tages forbehold for en vis usikkerhed i resultaterne. 
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Spændingsfaktor (cmin) 

Spændingsfaktoren beregnes ved 90 % af den maksimale driftsspænding. Me-

toden er angivet i DS/EN 60909-0 Tabel 1 side 21 afvigelse 2. 
  400 kV  220 kV  150 kV  132 kV  132 kV  60 kV  50 kV  30 kV 

Område  DK  Vind  Jylland/Fyn  Sjælland –KBH  KBH
4  Jylland/Fyn  Sjælland  Sjælland 

Basespænding, Un [kV]  400  232  165  132  132  60  50  30 
Maksimal driftsspænding, Um 
[kV] 

420  245  170  145  136  66  55  31,5 

90 % af Maks. driftsspænding 
[kV] 

378  220,4  153  130,5  122,4  59,4  49,5  28,4 

Spændingsfaktor (cmin)  0,945  0,950  0,927  0,988  0,927  0,99  0,99  0,945 

Tabel 6 C-faktor til beregning af det minimale kortslutningsniveau 

3.3.2 Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 

N-1 beregnes med samme opsætning som ved minimalt kortslutningsniveau 

ved intakt net hvorefter værste n-1 er dimensionerende. Udfald på alle relevan-

te seriekomponenter og kortslutningsbidragende komponenter undersøges, 
både for direkte tilsluttede komponenter, hovedforsyningsforbindelse, centrale 

kraftværker og synkronkompensatorer. Derudover medtages eksportforbindel-

serne til Sverige og Tyskland. Udfald der isolere det undersøgte område er ikke 

relevante.   
 

3.3.3 Minimalt kortslutningsniveau ved N-2 

På baggrund af opsætningen ved minimalt kortslutningsniveau ved intakt net 

beregnes værste N-2 som ikke isolerer et område. N-2 fortages på 400 kV for-

bindelser, 400/150-132 kV transformere og kortslutningsbidragende komponen-
ter. Derudover medtages eksportforbindelserne til Sverige og Tyskland. 

 

4. Jordingspraksis 
<opdateres> 
  

 

4 Det gælder stationerne: AMK, AMV, BEL, HCV, KAK, SMK, VIK, GLN, LIN 
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5. Resultater og dokumentation 
Ved beregning af kortslutningsniveauer skal følgende resultater gemmes. Der 

skal udføres 1-faset til jord, 2-faset og 3-faset beregninger. 
 
Betegnelse Forkortelse Bemærkning 

Brydestrømmen Ib Tid = 100 ms 

Kortslutningsstrømmen Ik”  

Kortslutningseffekten Sk”  

Stødstrømmen Ip  

Termisk stødstrøm Ith Tid = 1 sek. 

Jordfejlsfaktorerne EFF UFaseFejl/UFase < 1,4 

Nul-/synkronreaktans X0/X1 < 3 

Nulresistans/Synkronreaktans R0/X1 < 1 

3xI0 fra bidragende afgange 3xI0 strøm og vinkel 

Strømmen fra bidragende afgan-

ge i fejlramt fase 

 strøm og vinkel 

Værste N-1  kun ved minimumsberegninger 

De anvendte kortslutningsbidra-
gende komponenter 

 Minimumsberegninger og specielle 
maksimumsberegninger 

Kortslutningseffekt i 
Audorf/Söderäsen 

MVA  

Versionsnummeret fra Elvis-

databasen 

  

Version af metode dokument og 
netplanlægningsforudsætninger 

  

 

Beregninger der skal udføres som standard årligt: 

 Ekstrem maksimum 
 Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net 

 Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 

 Minimalt kortslutningsniveau ved N-2 

 
Der udføres beregninger for: 

 10-30 kV siden af 132/10-30 kV transformerne. Kun bidrag fra trans-

missionsnettet 

 50 kV, alle stationer. 
 60 kV siden af 150/60 kV transformerne. Kun bidrag fra transmissions-

nettet (internt) 

 132/150 kV stationer 

 220 kV stationer 

 400 kV stationer 
 Der udføres ikke beregninger i distributionsnettet og bidrag fra de ag-

gregerede enheder i distributionsnettet kan ikke anvendes lokalt, hvor 

de er tilsluttet. 

 
Der skal gemmes en lokal version af den anvendte Elvis-model. Den version 

som skal anvendes er PUB versionen, da disse vedligeholdes i ELvis og derfor 

altid vil være tilgængelig. Versionen og resultaterne gemmes på Z-drevet. Der-

udover skal versionsnummeret fra Elvis-databasen også gemmes, så det er 
muligt at spore resultaterne. 

 



Dok. 37281/12, Sag 12/390 9/15 

Der skal ikke gennemføres 1-fasede kortslutningsberegninger for 10 – 60 kV 

skinnerne, da disse net er isolerede eller slukkespolejordede, og der fås ikke de 

korrekte resultater med den eksisterende netmodel. 
 

6. Referencer 
Ref. 1 Reaktiv kompensering - Opdatering af Netdimensioneringsreglerne 

[Dok. 83990/12, Sag 10/2957] (under udarbejdelse) 
Ref. 2 Driftsinstruks for tvangskørsel [Dok. 86932/12, Sag 12/1067] 

Ref. 3 Netplanlægningsforudsætninger [Dok. 63606/10, Sag 10/4455] 

Ref. 4 Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis og forudsætninger 

[Dok. 30683/08, Sag 07/1672]  
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7. Bilag 
7.1 Udvikling i fremtiden og bindinger 

For at sikre at forudsætningerne opdateres løbende er det vigtigt at følge udvik-

lingen indenfor relevante områder. 
 

Udvikling 

Følgende kan have betydning for udviklingen at kortslutningsniveauet i fremti-

den 
 Atomkraft i Tyskland 

 Mængden af vind i Tyskland 

 Antallet af centrale kraftværker 

 Forbindelser 
 

Bindinger 

Der kan være forhold som gør at kortslutningsniveauet ikke må komme under 

et bestemt niveau. Det gælder bl.a. omkring klassiske HVDC systemer (LCC) 
der som udgangspunkt kræver ca. 2 gange5 den nominelle effekt i kortslut-

ningsniveau for at kunne drives efter hensigten (2,6 gange hvis filtre medta-

ges). Hvis niveauet er mindre, er det ikke muligt at bygge spændingen op på 

inverter siden. Derudover vil risikoen for kommuteringsfejl pga. spændings-
spring og fasedrejning være stor. Det betyder at der, ved maksimal transit, som 

minimum skal være: 

 3.000 MVA6 i Tjele - med SK4 i drift og samtidig overførsel på Konti-

Skan 
 1.924 MVA i Vester Hassing 

 2.800 MVA i Fraugde 

 2.800 MVA i Herslev 

 2.8007 MVA i Bjæverskov 
 Det er vigtigt at der tages højde for samtidighedsfaktorer når flere 

HVDC-forbindelser kører samtidigt 

o En konservativ tilgang vil være at addere behovet fra HVDC-

forbindelser i samme område 

 
Værdierne er vejledende og skal ofte verificeres med dynamiske beregninger. 

Værdierne skal opdateres når der sker ændringer af de systembærende kompo-

nenter.  

 
Til beregning af det minimale kortslutningsniveau når flere HVDC-forbindelser er 

i drift samtidigt kan følgende metode anvendes: 

i

j

ij
V

V
MIIF






,  

MIIF beregnes ved et 1 % spændingsstep på bus i og efterfølgende måles 

spændingsændringen på bus j. 
 

Multi Infeed Effective Short Circuit Ratio 

 

5 Cigré Working Group B4.41, Systems With Multiple DC Infeed 
6 [Sagsnr.:12/390] - [Dok.nr.:128035/13] 1JNL100160-923 - PDF - Rev  04 Dynamic 

Performance Study - Study Outline   .pdf 
7 Udbudsmaterialet synkronkompensatoren i BJS – Acadre dok.nr. 170359-12 
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2
,







 



j jDCijiDC

ifiltiSC

i
PMIIFP

QS
MIESCR  

 
 

Følgende er afhængig af kortslutningsniveauet 

 Klassiske HVDC-forbindelser 

 Statisk reaktiv kompensering 
 Gener fra storforbruger hvis nettet er for svagt. Eksempelvis flicker fra 

Valseværket 

 Linkbokse til crossbonding 

 

7.2 Anvendelse af kortslutningsniveauer 

 

Anvendelsen af kortslutningsniveauer er opsummeret i nedenstående tabel. 
 Dim.  

Station 

Dim. Ledn. 

Og kabler 

Plan. 

Kobling 

Dim.  

Prod. 

Dim.  

HVDC. 

Ekstrem maksimum X X   X 

Maksimum X X X X  

Minimalt kortslutningsniveau ved intakt net X X X X  

Minimalt kortslutningsniveau ved N-1 X X X X  

Minimalt kortslutningsniveau ved N-2 X X   X 

 

Ovenstående tabel er vejledende, det skal specificeres i det enkelte projekt 

hvilke kortslutningsberegninger, som er relevante. 

 

7.3 Hjælpeprogrammer og værktøjer til rådighed 

Der er udarbejdet et DPL-script der automatisk opstiller maksimum og mini-

mumsscenarier for samtlige stationer og udfører de specificerede korslutnings-

beregninger. Det betyder at det ikke er nødvendigt at opsætte modellen manu-

elt til forudsætningerne. 
 

7.4 Beskrivelse af metode for kortslutningsberegninger jf. IEC 

60909 (fra første udgave) 

Kortslutningsberegninger foretages i henhold til IEC 60909-metoden, der i 2002 

fik status som dansk standard DS/EN 60909. DS/EN betyder, at det er en euro-
pæisk standard, der har status som dansk standard. 

 

Standarden er gældende for trefasede AC-systemer mindre end 550 kV. 

 

IEC-metoden er i detaljer gennemgået i standarden. Herunder gennemgås de 
væsentligste overordnede principper. 

 

Metoden er baseret på introduktion af en ækvivalent spændingskilde i fejlstedet 

med spændingen U = c·Un/√3. Hvor Un er basisspændingens fase til fase effek-
tivværdi, og c er en spændingsfaktor. 

 

Spændingsfaktoren er ved beregning af maksimale kortslutningsværdier define-

ret således, at c·Un = Um, hvor Um er højeste driftsspænding for netkompo-
nenterne. I forbindelse med beregning af minimale værdier er den defineret 

således, at c·Un = 0,9 ·Um. 
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Stødstrømmen beregnes med følgende empiriske formler: 

 

3) Ip = К · √2 · I"k 
 

4) К = (1,02 + 0,98·exp(-3R/X)) 

 

I henhold til standardens anbefaling benyttes frekvensmetoden betegnet "c-
metoden" for beregning af forholdet R/X i formel 4. I nævnte c-metode er R/X 

= (Rc/Xc) · (20/50) hvor Rc + jXc er den ækvivalente kortslutningsimpedans 

set fra fejlstedet ved en frekvens på 20 Hz. 

 

Ved beregning af stødstrømmen for Ik1" kan benyttes den samme værdi for К 
som for beregning af stødstrømmen for Ik3". 

 

Ib, i figur 2, er brydestrømmens effektivværdi til brydetidspunktet t-min. 

Brydestrømmen benyttes sammen med stødstrømmen som grundlag for dimen-
sionering af afbryderne. Som datagrundlag for beregning af brydestrømmen er 

det tidligere set, at middelværdien af generatorernes subtransiente og transien-

te reaktans er blevet anvendt.  

 
I henhold til standarden beregnes brydestrømmen ved en trefaset kortslutning 

(Ib3) ud fra Ik3" med empiriske formler som afhænger af t-min og det bereg-

nede spændingsfald på generatorerne i første øjeblik af kortslutningen. For 

nærmere detaljer henvises til standarden. 
 

Brydestrømmen ved en jordfejl er, i henhold til standarden, lig med Ik1". 

 

Ik, i figur 2, er den stationære kortslutningsstrøm. Den stationære kortslut-
ningsstrøm har sjældent praktisk betydning i andre sammenhænge end i selek-

tivitetsplanlægningen for relæbeskyttelsen ved meget lange udkoblingstider. 

 

Ude i nettet, "langt" fra generatorerne, er Ik3 = Ik3" = Ib3. Det vil sige, 
strømmen aftager ikke væsentligt med tiden, idet kortslutningsimpedansen i 

fejlstedet ikke ændres væsentligt, hvad enten man benytter den subtransiente, 

den transiente eller synkrone impedans for generatorerne. Den stationære jord-

fejlsstrøm er i alle tilfælde, i henhold til standarden, lig med Ik1". 
 

Tæt på generatorerne beregnes Ik3 ud fra generatorernes mærkestrøm og en 

empirisk formel, som afhænger af den subtransiente reaktans samt forholdet 

mellem den subtransiente strøm og mærkestrømmen. For nærmere detaljer 
henvises til standarden. 

 

IEC-metoden omfatter endvidere beregning af den termiske grænsestrøm, 

Ith, som er normeret til et bestemt tidsrum – normalt et sekund. Effektivvær-

dien af denne strøm har den samme termiske effekt som den aktuelle kortslut-
ningsstrøm der også omfatter en DC-komponent. Kvadratet af denne grænse-

strøm er proportionalt med komponentens temperaturstigning under et kort-

slutningsforløb. Den termiske grænsestrøm er derfor vigtig i sammenhæng med 

tilrettelæggelse af kortslutningsbeskyttelsen. 
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Ith beregnes ud fra Ik" med empiriske formler, som afhænger af tidsrummet, 

der er normeret (normalt et sekund), R/X-forholdet som i formel 4 og forholdet 

mellem Ik" og Ik. For nærmere detaljer henvises til standarden. 
 

Som afledte i forhold til ovennævnte beregnede strømme skal fremhæves kort-

slutningseffekten Sk3" og jordfejlseffekten Sk1", der er defineret ved følgende 

ligninger: 
 

5) Sk3" = √3 · Un · Ik3" 

 

6) Sk1" = Un · Ik1"/√3 

 
Altså, effekten defineres ved basisspændingerne og ikke de maksimale eller 

minimale driftsspændinger som maksimal- henholdsvis minimalstrømmene er 

beregnet ved. 

 
Standarden beskriver også væsentlige forhold, der skal forudsættes ved bereg-

ning af maksimale og minimale kortslutnings- og jordfejlsstrømme. I afsnittet 

om forudsætninger er forudsætningerne for beregning af maksimale og minima-

le kortslutnings- og jordfejlsstrømme i transmissionsselskabernes net i henhold 
til standarden sammenfattet. 

 

7.5 Jordingsforhold 

Transmissionsnettet drives som et effektivt jordet net. Kravet til et effektivt 

jordet net er, at jordfejlsfaktoren skal være mindre end 1,4. Det vil sige, ved en 

jordfejl må spændingen på de "raske" faser ikke overstige 1,4 gange fasespæn-

dingen før jordfejlen. 
 

Det planlægningsmæssige kriterium for, at nettet er effektivt jordet, har hidtil 

været, at den ækvivalente netimpedans i ethvert punkt af nettet opfylder føl-

gende: 
 

X0/X1 < 3 og R0/X1 < 1 
 
Baggrunden for det planlægningsmæssige kriterium er, at hvis kriteriet er op-

fyldt, kan det antages, at spændingen på de "raske" faser ikke overstiger 1,4 

gange fasespændingen før jordfejlen.  

 
Når forholdet X0/X1 ved stjernepunktsjordinger reduceres, vil fasespændingen 

på de "raske" faser ved en jordfejl også blive reduceret. Når forholdet X0/X1 

imidlertid er mindre end 1, vil jordfejlsstrømmene blive afbryderdimensioneren-

de, og store jordfejlsstrømme kan give nærføringsproblemer. For at holde jord-
fejlsstrømmene nede, det vil sige øge X0/X1-forholdet, undlades at jorde alle 

transformerstjernepunkter eller jorde via en reaktans. Når der undlades at jor-

de, stilles der forøgede krav til transformernes isolation i stjernepunkterne. 

 
Det nødvendige antal jordingspunkter i nettet fastlægges således ud fra bereg-

nede jordfejlsfaktorer eller ved beregning af X0/X1- og R0/X1-forholdene. 
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Koordinationsarbejde mellem DSO og ENDK. 

 

13.1.b.  - OK 

LOM:  

- 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 

 

Note:  

Standardindstillingen for Underspænding (trin 2) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.  

 

 

13.2 - OK (IKKE KOORDINATION) men en aftale 

LFSM-O 

Det er aftalt at der i distributionsnet benyttes et Intentional Delay på 500 ms, for at sikre at ROCOF-relæ kan detektere 

LOM og udkoble inden frekvensrespons påbegyndes.  

 

13.7.b – OK 

Automatisk tilkobling/opstart 

Rampe: 20 % af Pn/min.  

100%/min var muligt 

 

14.5.a.i – OK 

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.d.ii - OK 

Informationsudveksling afklares i regi af 5.8.1 

Signalliste klar 

 

15.2.c.iii – OK (IKKE KOORDINATION) 

LFSM-U 

Egentlig et rent TSO krav.  

Det er aftalt at der i distributionsnet benyttes et Intentional Delay på 500 ms, for at sikre at ROCOF-relæ kan detektere 

LOM og udkoble inden frekvensrespons påbegyndes.  

 

15.2.g.i - OK 

10 24. august 2018 oversigt over koordinering mellem Energinet og Dansk Energi
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Realtidsovervågning af FSM og kommunikationskrav vedrørende dette.  

Aftalt at dette håndteres i forbindelse med A14(5)(d)(ii) 

 

 

 

15.3 – Ok 

Automatisk afkobling ved spændingsafvigelser 

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 

 

Note:  

Standardindstillingen for Underspænding (trin 1) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.  

I den nærmere undersøgelse afdækkes:  

- Standardindstillingen for Underspænding (trin 1)  

- Om der skal indføres Underspænding (trin 2) og i så fald hvad standardindstillingen for dette skal være.  

-  

 

15.5.a.iii – OK (Tekst fra arbejdsdokumentet) 

Start fra dødt net 

Ingen yderlig koordination er nødvendig. 

R-TSO laver behovsanalyse og indgår aftale med relevante aktører 

 

15.5.b.i - OK 

Deltage i ø-drift 

Principielt gældende for C og D anlæg 

 

15.5.b.iii – OK (Tekst fra arbejdsdokumentet) 

Ingen yderlig koordination nødvendigt. 

ESKC æ dre driftsstatus til ”Skærpet drift”. 
 

Detektering: 

PMU data med ø-drift detekteringsmodul. 

 

15.5.c.i - OK 

Hurtig gensynkronisering 

n/a – enig om hurtig re-synkronisering.  

Hurtig gensynkronisering krævet for D anlæg. 

 

15.5.c.iii - OK 

Minimum driftstid i blok-ø-drift 

n/a – ingen specifikke DSO krav 

SPG: 0 min.  

PPM: 0 min da re-synkroniseringstid er < end 15 min. 
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15.6.a. - OK 

Krav defineret:  

”produktio sa lægget” skal være udstyret ed beskyttelse til detekteri g af polslip eller tab af sy kro is e. Ved kon-

stateret polslip eller tab af synkronisme skal produktio sa lægget udkobles o e ta t af he sy  til ”syste - og an-

lægssikkerhede ”. De a ve dte beskyttelsesfu ktio er å ikke påvirke produktio sa læggets ”FRT-ege skaber”, idet 
anvendte beskyttelsesindstillinger fastlægges på baggrund af simulering af relevante fejlscenarier. 

 

15.6.b.ii - OK 

Aftales før idriftsættelse. Genbrug af TN tekst. 

Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst vedrørende fejlskriver og krav hertil. Energinet har krav for anlæg ned 

til 10 MW. DSO vil udvide dette til at inkludere alle C anlæg (ned til 3 MW), så alle C anlæg har samme krav. 

 

15.6.b.iii – OK 

15.6.b.ii - Genbrug af TN krav 

Inkluderet i trigger signaler fra 15.6.b.ii. 

 

Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst vedrørende fejlskriver og krav hertil. Energinet har krav for anlæg ned 

til 10 MW. DSO vil udvide dette til at inkludere alle C anlæg (ned til 3 MW), så alle C anlæg har samme krav.    

 

15.6.b.iv – OK 

Filformat: COMTRADE 

IEEE C37.111:1999, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) for Power Systems  

 

15.6.c.iii - OK 

Simuleringsmodeller 

n/a - Genbrug af TN krav 

 

15.6.e - OK 

Max og min for rampe - op/ned 

Videreføre Tx krav. 

 

Det er aftalt at benytte følgende gradienter for C og D anlæg:  

Min/max op = 1% / 20% Pn/min, dog maksimalt 60 MW/min 

Min/max ned = 1% / 20% Pn/min, dog maksimalt 60 MW/min 

 

Distributionssystem; 

Det er derudover aftalt at samme gradienter benyttes for A og B anlæg. For A og B anlæg tilføjes at kravet for gradient 

ned er under hensyn til tilgængeligheden af primær energikilde.  

 

16.2.b - OK 

Udvidelse af spændingsvindue/tid - n/a for hverken Tx og Dx. 

 

16.2.c  - Ok 

Automatisk afkobling ved spændingsafvigelser 
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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 

 

Note:  

Standardindstillingen for Underspænding (trin 1) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.  

I den nærmere undersøgelse afdækkes:  

- Standardindstillingen for Underspænding (trin 1)  

- Om der skal indføres Underspænding (trin 2) og i så fald hvad standardindstillingen for dette skal være.  

 

 

18.2.b.i – OK (Tekst fra DE vejledning) 

U-Q/Pn krav for C anlæg (SPM).  

Ved maksimal produktion af aktiv effekt skal et synkront produktionsanlæg være i stand til at levere reaktiv effekt ved 

forskellige spændinger i nettilslutningspunktet (POC), som angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i 

dokumentet..1.  

   

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 – Krav til levering af reaktiv effekt ved maksimal pro-

duktion af aktiv effekt.  

I det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 skal produktionsanlægget 

levere en stabil reaktiv effekt, som skal være i overensstemmelse med den valgte reguleringsform, og som kun må 

være begrænset af enhedens tekniske ydeevne, som fx mætning eller underkompensering. 

 

U/Uc

Q/Pn
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0,95
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reaktiv effekt.

1,04
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18.2.b.ii – OK 

Se A18(2)(b)(i) 

 

19.2.a - OK 

Data lavet under magnetiseringssystem tekst. 

Intet yderlig inkluderet til ENDK tekst. 

 

Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst om magnetiseringssystem.  

 

20.2.b – OK (Tekst fra DE vejledninger) 

Et elproducerende anlæg skal kunne levere en reaktiv tillægsstrøm, IQ, i generatortilslutningspunktet i tilfælde af en 

symmetrisk fejl (trefaset fejl) eller asymmetriske fejl for at opretholde spændingsstabilitet i nettet under og efter en 

fejl.  

 

Et elproducerende anlæg skal kunne levere en reaktiv tillægsstrøm (synkronkomposant) i området over den fuldt op-

trukne linje i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 og op til 90 % af den normale driftsspæn-

ding i generatortilslutningspunktet.  

 

Regulering af en reaktiv tillægsstrøm fra et elproducerende anlæg skal følge figur fejl! ingen tekst med den anførte 

typografi i dokumentet..2.  

Den reaktive tillægsstrøm skal kunne leveres inden for 100 ms med en nøjagtighed på ±20% af In.  

Under et fejlforløb skal et elproducerende anlæg prioritere den reaktive tillægsstrøm højest og dernæst levering af den 

aktive effekt i området fra 90 % til 15 % af Uc,. Se det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte 

typografi i dokumentet..2.  

 

   

Området hvor der skal leveres reaktiv tillægsstrøm.
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..2 – Levering af en reaktiv tillægsstrøm fra et elproduce-

rende anlæg.  

 

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 – Robusthed over for spændingsdyk for et elproduce-

rende anlæg.  

 

20.2.b.ii - OK 

Se A20(2)(b)  

 

20.2.c – OK 

Hurtig fejlstrøm ved spændingsfejl (FRT) 

Samme som ENDK 

Hverken DSO eller Energinet har krav til asymmetrisk hurtig fejlstrøm.  

 

21.3.b.i – OK (Tekst fra DE vejledning) 

U-Q/Pn krav for C anlæg (PPM) 

Ved maksimal produktion af aktiv effekt skal et elproducerende anlæg være i stand til at levere reaktiv effekt ved for-

skellige spændinger i nettilslutningspunktet (POC), som angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i 

dokumentet..4.  
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..4 – Krav til levering af reaktiv effekt ved maksimal pro-

duktion af aktiv effekt.  

I det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..4 skal produktionsanlægget 

levere en stabil reaktiv effekt, som skal være i overensstemmelse med den valgte reguleringsform, og som kun må 

være begrænset af enhedens tekniske ydeevne, som fx mætning eller underkompensering.  

 

21.3.b.ii – OK 

Se A21(3)(b)(i) 

  

U/Uc

Q/Pn

1,10

1,05

0,95

0,85

0,329

0,90

0,329

Q-eksport

Overexcited

Q-import 

Underexcited

Arbejdsområde 

Tilladt at reducere aktiv effekt for at levere 

reaktiv effekt.

0,96

1,04
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21.3.c.i – OK (Tekst fra DE vejledning) 

P-Q/Pn krav for C anlæg (PPM) 

Når produktionen af aktiv effekt er under den maksimale kapacitet, skal et elproducerende anlæg være i stand til at 

arbejde inden for det område, som er angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5.  

 

I det grå område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5 accepteres det, at evnen til 

levering af reaktiv effekt kan være begrænset af et reduceret antal elproducerende enheder i drift, grundet opstart og 

nedlukning af elproducerende enheder som konsekvens af manglende primæreffekt.  

 

 

  

   

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5 – Krav til levering af reaktiv effekt ved forskellige ni-

veauer af aktiv effekt.  

 

 

21.3.c.ii – OK 

Se A21(3)(c)(i) 

 

21.3.d.vii – OK - ikke koordinering 

Reaktiv effekt tilstand (Q-regulering, effektfaktor regulering, spændingsregulering) og referencepunkt (setpunkt) speci-

ficeres af:  

- DSO for anlæg tilsluttet distributionsnettet.  

- Energinet for anlæg tilsluttet transmissionsnettet.  

 

P/Pn

Q/Pn

PF = 0,95 PF = -0,95
1

0,329 -0,329

1. Kvadrant

Negativt fortegn for 

effektfaktor

Kapacitiv/Lagging

Q-eksport

P-eksport

4. Kvadrant

Positivt fortegn for 

effektfaktor

Induktiv/Leading

Q-import

P-eksport
0,1

Arbejdsområde

Tilladt at egenskaber er begrænset af reduceret 

antal enheder i drift grundet primær energi. 

0,2
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Udstyr så reaktiv effekt kan fjernstyres  signallisten jf. A14(5)(d)(ii).  

 

62.4 – OK 

Proces – ingen forhåndskoordination 

 

63.2.f - OK 

Proces – ingen forhåndskoordination 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Sendt: 28. august 2018 12:09

Til: 'Myndighed'

Cc: 'Knud Johansen'; 'Flemming Brinch Nielsen'; 'Anne Nielsen'; Lukas Lindgreen (SET) 

(luli@energitilsynet.dk); Pia Rønager (SET) (PR@energitilsynet.dk); Ola Lie Andersen 

(FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)

Emne: Krav til signaludveksling for nye produktionsanlæg samt præcisering af afgørelse 

vedr. tærskelværdier

Prioritet: Høj

Kære Energinet  

 

Energinet har i anmeldelsen vedrørende forordning 2016/631 (RfG), i medfør af artikel 14.5.d.ii angivet, at anlæg 

mellem 125 kW og 1 MW er fritaget fra en lang række signaludvekslinger. Energinet har i anmeldelsen bl.a. henvist 

til, at anlæg mellem 125 kW og 1 MW i fremtiden kan blive omfattet af kravet til signaludveksling. 

 

Fritagelsen for signaludveksling er i anmeldelsen angivet som en del af artikel 14, stk. 5, litra d, nr. ii. I medfør af 

artikel 14, stk. 5, litra d, nr. i, skal anlæg kunne udveksle signaler i overensstemmelse med det af den relevante 

systemoperatør angivne. Hvorledes forventer Energinet, at anlæg der er fritaget i medfør at nr.ii, skal imødekomme 

nr. i ? (skal anlæg konstrueres med eller uden det relevante signaludstyr installeret ?) 

 

Kravet om signaludveksling har endvidere affødt følgende:  

 

Der er til Forsyningstilsynet stillet spørgsmål til forholdet mellem den angivne signalliste i medfør af RfG artikel 

14.5.d.ii, og bestemmelserne om dataudveksling i medfør af SOGL artikel 40 ff.  

 

Forsyningstilsynet ønsker i denne sammenhæng at præcisere, at det er tilsynets opfattelse, at der skal være 

overensstemmelse mellem de signaler der efterspørges i medfør af RfG, og de signaler der efterspørges i medfør af 

dataudvekslingsbestemmelserne i SOGL. Denne forudsætning vil Forsyningstilsynet skrive ind i afgørelsen 

vedrørende tærskelværdier i medfør af RfG artikel 5, stk. 3, idet ansættelsen af tærskelværdien for B-anlæg bl.a. er 

sket under hensyntagen til behovet for at udvide overvågningen af mindre produktionsenheder. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

11 E-mail af 28. august 2018 vedr. art. 14(5)(d)(i)
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Dok. 16/05118-21  Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71 

Dato: 
10. september 2018 
Forfatter: 
AIE/AIE 

 

  

Forsyningstilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 

 

  

 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM PRÆCISERING AF 
AFGØRELSE VEDR. TÆRSKELVÆRDIER 
 

Energinet fremsender hermed svar på spørgsmål om præcisering af afgørelse om tærskelvær-

dier vedrørende Energinets anmeldelse af gennerelle krav i medfør af art. 5, 13-28 i forordning 

631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for pro-

duktionsanlæg (RFG) som fremsat i mail af den 28. august 2018. 

 

Det var ikke Energinets intention med den angivne tekst i anmeldelsen at indikere, at anlæg 

mellem 125 kW og 1 MW, som opfylder den signalliste, som er anmeldt, vil kunne blive mødt 

med yderligere krav efter etableringen af anlægget. Intentionen med teksten i anmeldelsen 

var, at der på et senere tidspunkt pga. udviklingen i etableringen af anlæg, kan blive behov for 

at kræve, at anlæg i denne størrelse etableres med flere signaler end den nuværende liste 

lægger op til. Dette vil så ikke gælde for eksisterende anlæg.  

 

I forhold til sammenhængen mellem signallisten i medfør af RfG og bestemmelserne om data-

udveksling i SOGL, så er Energinet i udgangspunktet enig i, at der skal være den størst mulige 

sammenhæng mellem de signaler et anlæg skal kunne udveksle og så det som efterspørges. 

Energinet har i arbejdet med signallisterne under forordningerne haft stort fokus på dette. 

Samtidig er det dog også afgørende at sikre at signaler, som Energinet vurderer vil blive efter-

spurgt inden for en overskueligt tidshorisont, bygges ind fra etableringen af anlægget. Mange 

anlæg eksisterer i årtier, og omkostningerne til etablering af signaler i etableringsfasen er væ-

sentlig lavere end en senere retrofitting, der potentielt kan være meget omkostningstung og 

administrativ meget svært at gennemføre. Vi har haft stort fokus på at sikre, at denne balance 

er ramt rigtig. 

 

De signaler, der efterspørges i medfør af RfG, er diskrete signaler. Udover disse vil der være 

behov for at udveksle alarmer, warnings og tidsserier. En nærmere beskrivelse af dette vil blive 

udarbejdet i forbindelse med krav under SO GL. Arbejdet med fastsættelse af disse krav vil ske 

med involvering af aktører i en arbejdsgruppe. 

 

 

12 Svar vedr. henvendelse af 28. august 2018 vedr. art. 14(5)(d)(i)
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Dok. 16/05118-21 Til arbejdsbrug/Restricted 

Såfremt nærværende svar giver anledning til supplerende oplysninger eller uddybning, er I 

naturligvis velkommen til at kontakte os igen.  

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Anja Rye 

myndighed@energinet.dk 
Energinet 

Myndighedsenheden 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Sendt: 18. september 2018 21:08

Til: 'Anne Nielsen'

Cc: 'Flemming Brinch Nielsen'; 'Myndighed'; Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (SET) 

(PR@energitilsynet.dk); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)

Emne: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering

Kære Anne 

 

I forbindelse med behandlingen af de generelle krav i medfør af RfG, har Energinet i henhold til artikel 15(6)(b)(i) 

angivet krav om logning (fejlskrivning) til alle type C anlæg.  

 

Af de nugældende tekniske forskrifter for termiske anlæg, gælder en undtagelse for logning af anlæg under 10 MW. 

Denne undtagelse er ikke videreført med RfG anmeldelsen. Tilsynet bemærker, at undtagelsen også gælder 

simuleringsmodeller.  

 

For sol og vind er grænsen for fejlskrivning i dag 25 MW. For disse værker er der således principielt tale om en større 

skærpelse. 

 

Tilsynet har derfor rettet henvendelse til Energinet den 10. august 2018 med følgende spørgsmål: 

”Der gælder i dag en undtagelse for termiske anlæg under 10 MW for registrering af fejl. 

- Hvad er begrundelsen for ikke at videreføre denne undtagelse ?” 

 

Energinet har den 3. september 2018 svaret følgende: 

”Det har, internt i Energinet, været diskuteret om undtagelsen skulle bibeholdes eller om kravet skulle udvides til at 

omfatte hele kategori C. Det blev da indledningsvist besluttet, at Energinet ikke ville efterspørge denne skærpelse af 

krav i forhold til de eksisterende krav i dag. I forbindelse med koordination af krav mellem Dansk Energi og Energinet 

erfarer Energinet at dansk Energi og netselskaberne vil udmønte kravet for hele kategori C. Energinet ville ikke 

argumentere mod det nye krav fra Dansk Energi og netselskabernes og derfor ser kravet ud som det gør. 

Informationer omkring fejl og anlæg som indsamles er naturligvis altid i Energinets interesse, hvis dette data er 

tilgængelig.” 

 

Tilsynet har ligeledes været i kontakt med Dansk Energi jf. nedenstående mailkorrespondance.  

 

Tilsynet har endvidere være i telefoniske kontakt med Dansk Energi. DE har ikke ønsket, at kravet om fejlskrivning 

skal gælde fra 3 MW, men har givet udtryk for at fx 10 MW ville være passende i betragtning af omkostningerne ved 

at pålægge dette på mindre anlæg.  

 

Dansk Energi har givet udtryk for, at det er deres opfattelse, at der ikke kan differentieres for kravene indenfor type 

C, hvorfor de derfor som udgangspunkt gælder for alle typer af C-anlæg, - dvs. for anlæg fra 3 MW ifølge Energinets 

anmeldelse af tærskelværdierne.  

 

Det kan derfor undre, at Energinet angiver, at det skyldes DE og netvirksomhedernes synspunkter, at man ikke har 

videreført undtagelsen for såvel termiske anlæg som sol og vind. 

 

Tilsynet er herefter af den opfattelse, at der udestår en nærmere begrundelse for at ændre grænserne for 

fejlskrivning og simulering. 

 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 

13 Henvendelse af 18. september 2018 vedrørende ændringer af grænser for fejlskrivning og simulering



2

+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>

Sendt: 5. oktober 2018 13:15

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Jeanette Bodi Sørensen

Emne: SV: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering

Kategorier: Journaliser

Kære Thomas 

 

Vi har genovervejet kravet til fejlskrivning og simulering på baggrund af din henvendelse. Vi foreslår følgende 

ændring til det fremsendte krav (tilføjelse er markeret med grønt): 

 

Fejlskriver – artikel 15.6.b.ii: 

For anlæg mindre end 10 MW er fejlskriver ikke påkrævet, dog kan den relevante systemoperatør eller den 

relevante systemansvarlige, i særlige situationer hvor det i forbindelse med opståede hændelser er fundet 

nødvendigt, kræve nedenstående opfyldt. 

 

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 maksimalt op til 100 hændelser. 

Elforsyningsvirksomheden og den systemansvarlige virksomhed skal på forlangende have adgang til loggede og 

relevante registrerede informationer. 

 

Simulering – artikel 15.6.c.iii: 

For anlæg fra 10 MW kræves levering af simuleringsmodeller. For anlæg mindre end 10 MW anmodes kun i særlige 

tilfælde levering af simuleringsmodeller. I disse tilfælde kræves nedenstående opfyldt. 

 

Krav præciseres i A15.6.c.i. 

 

 

Desuden kan jeg oplyse dig om, at vi fortsat ikke modtager nyhedsmails fra jer, det gælder både Flemming, Jeanette 

og jeg. Jeg prøver at huske at følge med ved at kigge ind på jeres hjemmeside af og til, men hvis du vil prøve at huske 

at give et hint, når I har høringer, så er der større chance for at vi får alt med. 

14 Svar på henvendelse. af 18. september 2018 vedr ændringer af grænser for fejlskrivning og simulering
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Venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Seniorprojektleder 

Systemdriftsudvikling 

+4530695148 

AIE@energinet.dk 

 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 19. september 2018 13:57 

Til: Anne Nielsen 
Cc: Flemming Brinch Nielsen; Pia Rønager (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard 

Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: VS: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering 

 

Kære Anne 

 

DE har i forbindelse med vores høring over de anmeldte tærskelværdier angivet, at ”En tærskelværdi under 5 MW vil 

nok resultere i, at netselskaber vil søge om dispensation til fejlskrivere.” (se vedhæftede side 7). 

 

Efter dette, samt den omtalte korrespondance med DE, er det vores opfattelse, at netselskaberne ikke har ønsket at 

ændre grænsen for fejlskrivere.  

 

Det er derfor forsat vores opfattelse, at der er et udestående i forhold til kravet omkring fejlskrivning og simulering. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  

Sendt: 19. september 2018 12:40 

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Cc: Flemming Brinch Nielsen; Myndighed; Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); 

Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: SV: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering 

 

Kære Thomas 

  

I forbindelse med udarbejdelsen af krav under RfG gennemførte Energinet og Dansk Energi en koordinering, denne 

blev fastholdt på skrift. I denne står der under artikel 15(6)(b)(ii): 

  

15.6.b.ii - OK  
Aftales før idriftsættelse. Genbrug af TN tekst.  
Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst vedrørende fejlskriver og krav hertil. Energinet har krav for anlæg 

ned til 10 MW. DSO vil udvide dette til at inkludere alle C anlæg (ned til 3 MW), så alle C anlæg har samme krav.  
  

Såfremt Dansk Energi har ændret standpunkt, er Energinet naturligvis åben for en ny drøftelse af dette krav. 

  

Til din orientering, er dette dokument fremsendt direkte til jer den 24. august 2018 fra Flemming Brinck Nielsen. 

  

Er det herefter stadig tilsynets opfattelse, at der udestår en nærmere begrundelse for at ændre grænserne for 

fejlskrivning og simulering? 

  

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

  

 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

  

  

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 18. september 2018 21:08 

Til: Anne Nielsen 
Cc: Flemming Brinch Nielsen; Myndighed; Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); 

Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

Emne: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering 

  

Kære Anne 

  

I forbindelse med behandlingen af de generelle krav i medfør af RfG, har Energinet i henhold til artikel 15(6)(b)(i) 

angivet krav om logning (fejlskrivning) til alle type C anlæg.  

  

Af de nugældende tekniske forskrifter for termiske anlæg, gælder en undtagelse for logning af anlæg under 10 MW. 

Denne undtagelse er ikke videreført med RfG anmeldelsen. Tilsynet bemærker, at undtagelsen også gælder 

simuleringsmodeller.  

  

For sol og vind er grænsen for fejlskrivning i dag 25 MW. For disse værker er der således principielt tale om en større 

skærpelse. 
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Tilsynet har derfor rettet henvendelse til Energinet den 10. august 2018 med følgende spørgsmål: 

”Der gælder i dag en undtagelse for termiske anlæg under 10 MW for registrering af fejl. 

- Hvad er begrundelsen for ikke at videreføre denne undtagelse ?” 

  

Energinet har den 3. september 2018 svaret følgende: 

”Det har, internt i Energinet, været diskuteret om undtagelsen skulle bibeholdes eller om kravet skulle udvides til at 

omfatte hele kategori C. Det blev da indledningsvist besluttet, at Energinet ikke ville efterspørge denne skærpelse af 

krav i forhold til de eksisterende krav i dag. I forbindelse med koordination af krav mellem Dansk Energi og Energinet 

erfarer Energinet at dansk Energi og netselskaberne vil udmønte kravet for hele kategori C. Energinet ville ikke 

argumentere mod det nye krav fra Dansk Energi og netselskabernes og derfor ser kravet ud som det gør. 

Informationer omkring fejl og anlæg som indsamles er naturligvis altid i Energinets interesse, hvis dette data er 

tilgængelig.” 

  

Tilsynet har ligeledes været i kontakt med Dansk Energi jf. nedenstående mailkorrespondance.  

  

Tilsynet har endvidere være i telefoniske kontakt med Dansk Energi. DE har ikke ønsket, at kravet om fejlskrivning 

skal gælde fra 3 MW, men har givet udtryk for at fx 10 MW ville være passende i betragtning af omkostningerne ved 

at pålægge dette på mindre anlæg.  

  

Dansk Energi har givet udtryk for, at det er deres opfattelse, at der ikke kan differentieres for kravene indenfor type 

C, hvorfor de derfor som udgangspunkt gælder for alle typer af C-anlæg, - dvs. for anlæg fra 3 MW ifølge Energinets 

anmeldelse af tærskelværdierne.  

  

Det kan derfor undre, at Energinet angiver, at det skyldes DE og netvirksomhedernes synspunkter, at man ikke har 

videreført undtagelsen for såvel termiske anlæg som sol og vind. 

  

Tilsynet er herefter af den opfattelse, at der udestår en nærmere begrundelse for at ændre grænserne for 

fejlskrivning og simulering. 

  

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Sendt: 10. september 2018 14:32

Til: 'Myndighed'

Emne: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG

Vedhæftede filer: 16-05118-21 Svar til SET på indkomne høringssvar vedr. anmeldelse af generelle 

krav art.docx.pdf

Kære Energinet 

 

I medfør af det fortløbende arbejde vedrørende forordningen 2016/631 RfG, har Energinet i vedhæftede dokument 

(særlig side 30 vedr. tabel 7.2), afgivet uddybende forklaring på de anmeldte krav til FRT for type D-anlæg. Energinet 

har angivet, at PPM ønskes at reetablere spændingen til 0,9 Pu (Det såkaldte Urec2-parameter).    

 

Forsyningstilsynet skal i denne sammenhæng spørge, om det angivne krav til PPM på 0,9 pu, ikke bør medføre en 

konsekvensrettelse af de anmeldte krav i medfør af RfG artikel 20(2)(b) og 20(2)(b)(ii). 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

Fra: Myndighed [mailto:Myndighed@energinet.dk]  
Sendt: 3. september 2018 16:20 
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 
Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune 
Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: SV: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG 
 

Kære Forsyningstilsynet 

 

Vedhæftet fremsendes 2 dokumenter som svar på indkomne spørgsmål fra FSTS: 

1. svar på spørgsmål vedr. simuleringsmodeller 

2. svar på spørgsmål vedr. gennerelle krav 

 

Energinet gør opmærksom på følgende:  

 

I dokumentet om simuleringsmodeller udestår enkelte svar. 

15 spørgsmål af 10. september 2018 vedrørende uddybning af krav til FRT-egenskaber
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Samtlige spørgsmål vedr. kommunikation/signalliste mangler besvarelse.   

 

Energinet eftersender i henhold til aftale svar på resterende spørgsmål. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Myndighedsenheden 

  

  

Anja Rye 

Myndighedsenheden 

+4561244427 

myndighed@energinet.dk 

  

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder. 

  

Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 

ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-

mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 10. august 2018 11:16 
Til: Myndighed 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG 
 

Kære Energinet 

 

Forsyningstilsynet har samlet en række spørgsmål, som tilsynet ønsker besvaret, i forbindelse med sin 

sagsbehandling af anmeldelsen af de gennerelle krav i medfør af forordning 631/2016 (RfG) 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
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Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>

Sendt: 17. september 2018 15:05

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen; Myndighed

Emne: VS: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG

Vedhæftede filer: 16-05118-21 Svar til SET på indkomne høringssvar vedr. anmeldelse af generelle 

krav art.docx.pdf

Kære Thomas  
  
Med reference til telefonsamtale mellem FSTS og Energinet genfortælles rationalet kort. 
  
Årsagen er en fejl i et af forordningens udtømte krav, i dette tilfælde et tal, 0.85, som burde havde været et 
defineret område, fra: 0.85 til 0.9. 
Denne fejl er efterfølgende korrigeret ved, at hæve Urec2 spændingen til 0.9 pu for PPM tilsluttet over 110 kV i det 
Nordiske synkronområde. 
  
20(2)(b) 
Der skal ikke konsekvensrettes i artikel 20(2)(b) da denne angiver spændingsniveauet for indgang i FRT forløbet og 
herunder også prioritering og afgivelse af reaktiv fejlstrøm .  
Spændingsniveauerne er identiske med den nedre transmissionsdriftsspænding i hhv. det Kontinental Europæiske 
synkronområde, Dk 1, (0.85 pu) og det Nordiske synkronområde, Dk 2 (0.9 pu).  
  
20(2)(b)(ii) 
Der skal ikke konsekvensrettes i artikel 20(2)(b)(ii) da denne angiver spændingsniveauet for hhv. indgang og udgang 
af FRT forløbet.  
Spændingsniveauerne er identiske med den nedre transmissionsdriftsspænding i hhv. det Kontinental Europæiske 
synkronområde, Dk 1, (0.85 pu) og det Nordiske synkronområde, Dk 2 (0.9 pu).  
  
Desuden 
Desuden er der for distributionstilsluttede PPM korrigeret ved at hæve Urec2 spændingen til 0.9 pu for både Dk 1og 
Dk 2 da minimums driftsspænding i distributionssystemet er 0.9 pu uafhængigt af synkronområde tilhørsforhold.  
  
  
Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller kommentarer er du naturligvis velkommen til at 
kontakte os igen.  
  
  
Venlig hilsen 

 
Myndighedsenheden 
  
  
Anja Rye 
Myndighedsenheden 
+4561244427 
myndighed@energinet.dk 
  
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 

16 Svar på henvendelse af 10. september 2018 vedr. uddybning af krav til FRT-egenskaber
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+4570102244  
www.energinet.dk 
  
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder. 
  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 

ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-

mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 10. september 2018 14:32 
Til: Myndighed 
Emne: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG 
  
Kære Energinet 
  
I medfør af det fortløbende arbejde vedrørende forordningen 2016/631 RfG, har Energinet i vedhæftede dokument 
(særlig side 30 vedr. tabel 7.2), afgivet uddybende forklaring på de anmeldte krav til FRT for type D-anlæg. Energinet 
har angivet, at PPM ønskes at reetablere spændingen til 0,9 Pu (Det såkaldte Urec2-parameter).    
  
Forsyningstilsynet skal i denne sammenhæng spørge, om det angivne krav til PPM på 0,9 pu, ikke bør medføre en 
konsekvensrettelse af de anmeldte krav i medfør af RfG artikel 20(2)(b) og 20(2)(b)(ii). 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Myndighed [mailto:Myndighed@energinet.dk]  
Sendt: 3. september 2018 16:20 
Til: 1 - FSTS Forsyningstilsynet 
Cc: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune 
Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: SV: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG 
  
Kære Forsyningstilsynet 
  
Vedhæftet fremsendes 2 dokumenter som svar på indkomne spørgsmål fra FSTS: 

1. svar på spørgsmål vedr. simuleringsmodeller 
2. svar på spørgsmål vedr. gennerelle krav 
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Energinet gør opmærksom på følgende:  
  
I dokumentet om simuleringsmodeller udestår enkelte svar. 
  
Samtlige spørgsmål vedr. kommunikation/signalliste mangler besvarelse.   
  
Energinet eftersender i henhold til aftale svar på resterende spørgsmål. 
  
  
Venlig hilsen 

 
Myndighedsenheden 
  
  
Anja Rye 
Myndighedsenheden 
+4561244427 
myndighed@energinet.dk 
  
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
+4570102244  
www.energinet.dk 
  
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder. 
  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 

ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-

mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

  

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 10. august 2018 11:16 
Til: Myndighed 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 
Emne: FSTS spørgsmål i forbindelse med behand. af RfG 
  
Kære Energinet 
  
Forsyningstilsynet har samlet en række spørgsmål, som tilsynet ønsker besvaret, i forbindelse med sin 
sagsbehandling af anmeldelsen af de gennerelle krav i medfør af forordning 631/2016 (RfG) 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
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–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  



dato:  5.10.2018

B2: anlæg mellem 1 MW og 3 MW

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 forbindelse fra 
anlægget til det offentlige netværk. Værdien skal 
afspejle den faktisk status, ikke kun den 
ønskede indstilling.
Signalet vedrører de nettilslutningsafbryder som 
anlægget ejer

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder 
kortslutningseffekt

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlæggenes bidrag til 
kortslutningseffekten i systemet.
DSO: Signalet er påkrævet for at kunne kontrollere om anlægget er indkoblet eller ej, derudover anvendes afbryder status til 
tilstandsestimering herunder kortslutningsberegninger.

(X) X X

Generatorafbryder / swich gear status i 
generator tilslutningspunkt (Det er op til 
netvirksomheden at afgøre om de ønsker 
signalet for B2-anlæg)

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.
TSO'en ønsker ikke signalet fra enkelte 
generatorer og opsamlingsradialer under 10 
MW

Tilstandsestimering af elsystemet, herunder 
kortslutningseffekt

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlæggenes bidrag til 
kortslutningseffekten i systemet.

X X X Aktiv effekt kW - målt i tilslutningspunktet
Måling af aktiv effekt. Den effekt der netto 
leveres i POC.

Tilstandsestimering af elsystemet
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet samt tjekke om de dynamiske 
stabilitetsgrænser i elsystemet er overholdt
DSO:Målingen er påkrævet at den anvendes til tilstandsestimering og vurdering af belastningen i distributionsnettet.

X X Planlagt aktiv effekt (Vise aktuelt setpunkt)
Overførsel af planlagt aktiv effekt
Dette er et krav efter RfG. 

Kravet følger af RfG'ens  artikel 15, stk. 2, g (ii)

X Mulig aktiv effektreguleringsegenskaber
Absolut værdi for anlæggets aktive effekt 
kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet

TSO: KCEL skal, real-time, kende anlæggets aktive effekt kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet. 

X Mulig reaktiv effektreguleringsegenskaber
Absolut værdi for anlæggets reaktive effekt 
kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet

TSO: KCEL skal, real-time, kende anlæggets reaktive effekt kapabilitet i forhold til deres nominelle kapabilitet.

X X X Aktiv effekt regulering - absolut begrænser
Aktivering af midlertidlig reduktion af 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 elsystemet kan overholdes i alle driftsituationer, 
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 midlertidig reduktion af 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 elsystemet kan overholdes i alle driftsituationer, 
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 
distributionsnettet, således at de termiske begrænsninger i distributionsnettet ikke overskrides. 

X X X
Aktiv effekt regulering - strøm målt i 
tilslutningspunktet

Måling af RMS strøm Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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 regulering - MVAr målt i 
tilslutningspunktet

Måling af reaktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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. 

X X X
Reaktiv effekt regulering - aktiveret / ikke 
aktiveret

Q-regulering
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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 MVAr i 
tilslutningspunktet

setpunkt Q-regulering

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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 distributionsnettet

X X X
Effektfaktorregulering - cos(phi) målt i 
tilslutningspunktet

Måling af Cos(phi). Afvigelser mellem setpunktet 
og målinger kan opstå midlertidigt når 
setpunktet ændres.

måling
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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 Effektfaktorregulering - aktiveret / ikke aktiveret Effektfaktorregulering
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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
Effektfaktorregulering - ønsket cos(phi) i 
tilslutningspunktet

Effektfaktorregulering

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 anlæggets 
egen påvirkning af nettet - fx  påvirkning af spændingen i tilslutningspunktet eller reaktive effekttab hidrørende anlægget.

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 elsystemet 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 distributionsnettet.  
Derudover bliver målingen brugt til tilstandsestimering og overvågning af spændingsregulering.

X X Spændingsregulering - aktiveret / ikke aktiveret Spændingsregulering.
TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre spændingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgrænser i 
elsystemet 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.

TF 5.8.1 - Generisk signalliste for produktionsanlæg - krav til realtidsinformation

Anlægskategorier

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, ligesom 
der kan være yderligere/andre behov fra balanceansvarlige mv. 
Man bør derfor orientere sig i regler og krav herfor i relevant omfang.

<Generisk Signal liste - produktionsanlæg - RfG-5.10 - til FSTS> Side 1 / 2
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dato:  5.10.2018

B2: anlæg mellem 1 MW og 3 MW

A B1 B2 C D Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet

TF 5.8.1 - Generisk signalliste for produktionsanlæg - krav til realtidsinformation

Anlægskategorier

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, ligesom 
der kan være yderligere/andre behov fra balanceansvarlige mv. 
Man bør derfor orientere sig i regler og krav herfor i relevant omfang.

X X Statik for spændingsregulering
Spændingsregulering. Reaktiv 
effektregulering

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre spændingsreguleringsfunktionen for at overholde de dynamiske stabilitetsgrænser i 
elsystemet 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 Ønsket spænding i spændingsreferencepunkt
Setpunktet som bliver leveret via 
produktionstelegrafen.

Spændingsregulering.

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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
Vindkraft: Aktivering/deaktivering af 
nedreguleringsfunktionen for aktiveffekt 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

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 systemværn 
funktion

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne aktivere / deaktivere funktionen til sikring af at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet kan 
overholdes i trængte driftsituationer, herunder skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.
Årsagen til en momentan begrænsning af aktiveffekt kan skyldes, at systemoperatøren forsøger at undgå et systemnedbrud ved at undgå 
overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc.

X:PPM
(Muligt 

signal for 

SGM)

X:PPM
(Muligt 

signal for 

SGM)

Systemværn Sætte trin for systemværn funktion

TSO: Signalet er påkrævet for i forskellige trin at kunne sikre at de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet kan overholdes i trængte 
driftsituationer, herunder skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.
Årsagen til en momentan begræsning af aktiveffekt kan skyldes, at systemoperatøren forsøger at undgå et systemnedbrud ved at undgå 
overbelastning af brydere, transformatorer, linjer etc.

X X X Stop signal
Fremtvinge lukning af anlægget.(tid kan variere 
efter anlægskategori)

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 Holde signal Forhindrer (gen)indkobling af anlægget.

Mulighed for at forhindre et anlæg i af 
genindkoble afht. person- og 
anlægssikkerhed
(Aktivering / deaktivering af genindkobling)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne sikre de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemet 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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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: David Hartz <dha@energinet.dk>

Sendt: 8. oktober 2018 10:42

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Anne Nielsen

Cc: Myndighed; Flemming Brinch Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Ola Lie Andersen 

(FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Pia Rønager (FSTS)

Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten

AppServerName: esdh-evm-kfst

DocumentID: 18/11810-66

DocumentIsArchived: -1

Kære Thomas 

Det er helt korrekt at denne liste ikke er opdelt i to, således at der ikke er inkluderet en liste med mulige signaler ift. 

systemydelser. Dette skyldes, at vi vil beskrive dette nærmere i en kommende vejledning, deri har vi mulighed for at 

gøre det tydeligere hvornår hvilke signaler kan være relevante og opfordre den, der etablerer anlægget til at være 

opmærksom på mulige yderligere krav ved levering af systemydelser.  

 

Der er i udbudsbetingelserne for systemydelser til levering i Danmark for en række ydelser, f.eks. afsnit 1.3.1.2 og 

1.6.1.3, fastsat hvilke online signaler, der er relevante. Da vi derfor synes det giver bedst mening at kunne gøre 

anlægsejer opmærksom på dette på en uddybende måde i en vejledning i stedet for blot at inkludere dette i en liste 

med mulige signaler, har vi valgt ikke at inkludere en sådan liste med mulige signaler.  

 

Venlig hilsen 

 

David Hartz 

Chefkonsulent 

Systemdriftsudvikling 

+4530326853 

dha@energinet.dk 

 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 8. oktober 2018 09:29 

Til: Anne Nielsen 
Cc: Myndighed; David Hartz; Flemming Brinch Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Rune 

Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Pia Rønager (FSTS) 
Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

 

Kære Anne 

 

Et hurtigt afklarende spørgsmål til den fremsendte signalliste af 5. oktober 2018. Der det korrekt forstået, at listen 

ikke er opdelt i en sektion der vedrører generelle signalkrav, og en sektion der vedrører signaler der er relevante for 

systemydelser ? (som dette er gjort for signallisten i DCC anmeldelen)  

 

18 E-mail af 8. oktober 2018 vedrørende præcisering af revideret signalliste
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Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  

Sendt: 5. oktober 2018 12:54 

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Cc: Myndighed; David Hartz; Flemming Brinch Nielsen 

Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

 

Kære Thomas 

 

Hermed fremsendes signalliste opdateret på baggrund af de modtagne høringssvar. 

 

Vi nåede det, inden det blev søndag – god weekend ☺ 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Seniorprojektleder 

Systemdriftsudvikling 

+4530695148 

AIE@energinet.dk 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 5. oktober 2018 10:16 

Til: Anne Nielsen 
Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

 

Kære Anne 
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Det er godt at høre. Ja ugen er først slut på søndag ☺ 

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  

Sendt: 5. oktober 2018 10:15 

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

  

Kære Thomas 

  

Vi forventer stadig at kunne fremsende signallisten i denne uge, der er jo stadig laaaaaang tid tilbage til weekend ;-) 

  

Venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4530695148 

AIE@energinet.dk 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 5. oktober 2018 09:53 
Til: Anne Nielsen 

Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

  

Kære Anne 

  

På bagkant af jeres aktørmøde, forventer I da fortsat at kunne fremlægge en revideret signalliste mv. i denne uge ? 

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
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––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  

Sendt: 21. september 2018 10:07 

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Cc: Myndighed; Flemming Brinch Nielsen; David Hartz; Pia Rønager (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS) 

Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

  

Kære Thomas 

  

Tak for dit input. Vi prioriterer skarpt at få tilrettet listen, og I kan modtage den i uge 40. 

  

Jeg håber, det hjælper, så alt går op i en højere enhed. 

  

Tak og god weekend. 

  

Venlig hilsen 

 

Anne Nielsen 

Seniorprojektleder 

Systemdriftsudvikling 

+4530695148 

AIE@energinet.dk 

 

 

 

 
Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk 

 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 20. september 2018 12:15 

Til: Anne Nielsen 

Cc: Myndighed; Flemming Brinch Nielsen; David Hartz; Pia Rønager (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

  

Kære Anne 

  

Vi vurderer, at det vil være gavnligt for gennemsigtigheden, såfremt det tydeliggøres, hvilke krav der gælder 

generelt, og hvilke der er tillægskrav i forbindelse med levering af systemydelser. 
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Med hensyn til tidshorisonten er jeg dog lidt bekymret. Vi skal have foretaget en høring over udkast til afgørelse af 

de generelle krav (art. 13-28). Der er mange krav, hvilket taler for en længere høringsperiode. Såfremt vi modtager 

den nye signalliste medio oktober er det ikke realistisk med en høringsperiode på 4 uger. Perioden kan begrænses, 

men det risikerer at gå ud over de selv samme aktører som du omtaler. Herudover har vi behov for at afsætte tid til 

evt. behandling af indkomne høringssvar. 

  

Vi har derfor en klar interesse i at modtage en evt. ny signalliste så hurtigt som muligt. 

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Anne Nielsen [mailto:AIE@energinet.dk]  

Sendt: 20. september 2018 10:41 

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 

Cc: Myndighed; Flemming Brinch Nielsen; David Hartz 
Emne: Anmeldelse af krav iht. RfG - Signallisten 

  

Hej Thomas 

  

I vores svar på høringsspørgsmål angående signallisten lovede vi at genbesøge denne og overveje de fastsatte 

værdier på baggrund af de indkomne høringssvar. 

  

Vi overvejer at opdele listen i 2, og flytte en del af signalerne til en liste for anlæg, der ønsker at levere 

systemydelser. 

  

Vi har et udkast, men vi vil meget gerne have mulighed for at drøfte det på et aktørmøde vi allerede har i kalenderen 

d. 2. oktober 2018, da vi mener, det vil være god stil at tage aktørerne med på råd, da vi har muligheden.  

  

Hvilke udfordringer vil det give jer, hvis vi først indsender et forslag til revideret liste på bagkant af mødet den 2. 

oktober 2018 (1-2 uger efter)? 

  

  

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  
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Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>

Sendt: 17. oktober 2018 10:17

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Jeanette Bodi Sørensen; Lukas Lindgreen (FSTS); Rune 

Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Pia Rønager (FSTS)

Emne: SV: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering

Kære Thomas 

  

Det er korrekt forstået. 

  

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

  

 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

  

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 11. oktober 2018 14:36 
Til: Anne Nielsen 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Jeanette Bodi Sørensen; Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); 
Ola Lie Andersen (FSTS); Pia Rønager (FSTS) 

Emne: SV: RfG - ændring af grænser for fejlskrivning og simulering 

  

Kære Anne 

  

Jeg vil blot sikre mig, at vi i tilsynet har forstået nedenstående krav til fejlskrivning og simulering korrekt. 

  

Er det korrekt forstået, at nedenstående vedrører både synkrone anlæg og PPM ?  

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

19 E-mail af 17. oktober 2018 vedr. SGM - PPM omfat. af fejlskriv
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Sendt: 22. oktober 2018 11:58

Til: Flemming Brinch Nielsen

Cc: 'Anne Nielsen'; Myndighed; Lukas Lindgreen (SET) (luli@energitilsynet.dk)

Emne: RfG - høringssvar til art. 15.6.b.ii

Kære Flemming 

 

Vi har i forbindelse med vores offentlige høring over Dansk Energis krav anmeldt i medfør af RfG, modtaget et 

høringssvar til artikel 15.6.b.ii vedrørende kravet om registrering af ”Hastighedsafvigelser (generator)”. 

 

Det er i høringssvaret angivet, at det giver ikke mening at måle hastighedsafvigelser på vindmøller hvor generatoren 

ofte kører med en variabel hastighed der er uafhængig af nettet. 

 

Dansk Energi har henvist til, at kravet er koordineret med Energinet, hvorfor vi også vil forelægge jer det fremsendte 

høringssvar. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

 

20 E-mail af 22. oktober 2018 vedr. registre af PPM motorhastighed
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>

Sendt: 26. oktober 2018 12:52

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Emne: SV: RfG - høringssvar til art. 15.6.b.ii

Kategorier: Journaliser

AppServerName: esdh-evm-kfst

DocumentID: 18/11810-79

DocumentIsArchived: -1

Kære Thomas 

  

Jeg fik vist sendt svaret på denne mail som svar på en anden, det beklager jeg. 

  

Tak for tilsendte. 

  

Vi er enige i, at vi dette krav er fastsat i koordination mellem Danske Energi og Energinet. 

  

Vi er forstående overfor den problematik, der henvises til i høringssvaret, og det giver anledning til at ændre 

formuleringen fra generator til synkrongenerator. 

  

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

  

 
Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

  

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 22. oktober 2018 11:58 
Til: Flemming Brinch Nielsen 

Cc: Anne Nielsen; Myndighed; Lukas Lindgreen (FSTS) 

Emne: RfG - høringssvar til art. 15.6.b.ii 

  

Kære Flemming 

  

Vi har i forbindelse med vores offentlige høring over Dansk Energis krav anmeldt i medfør af RfG, modtaget et 

høringssvar til artikel 15.6.b.ii vedrørende kravet om registrering af ”Hastighedsafvigelser (generator)”. 

  

Det er i høringssvaret angivet, at det giver ikke mening at måle hastighedsafvigelser på vindmøller hvor generatoren 

ofte kører med en variabel hastighed der er uafhængig af nettet. 

  

Dansk Energi har henvist til, at kravet er koordineret med Energinet, hvorfor vi også vil forelægge jer det fremsendte 

høringssvar. 

  

21 svar på E-mail af 22. oktober 2018 vedr. registre af PPM motorhastighed



2

Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>

Sendt: 26. oktober 2018 12:25

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Myndighed

Emne: SV: RfG artikel 21.3.c.iv

AppServerName: esdh-evm-kfst

DocumentID: 18/11810-80

DocumentIsArchived: -1

Kære Thomas 

 

Vi kan godt se udfordringen, du peger på. Kravene i de to artikler, 18.2.b.iv og 21.3.c.iv, er stort set identiske, og vi 

har i det ene tilfælde vurderet kravet som udtømt og i det andet ikke. 

 

Vores vurdering er, at begge krav er udtømt i forordningen, således at der skal kunne arbejdes indenfor de angive 

intervaller i forhold til de specificerede karakteristikker. Tidligere har det været anvendt, at man kunne ændre på 

setpunktet (TF 3.2.2, 3.2.3 & 3.2.5), men dette er ikke længere relevant. 

 

Derfor ønsker Energinet at fjerne det angivne krav i artikel 18.2.b.iv, således det er i overensstemmelse med det i 

artikel 21.3.c.iv, og i overensstemmelse med forordningens tekst. 

 

Venlig hilsen  
 
Anne Nielsen  
Systemdriftsudvikling  
+4530695148  
AIE@energinet.dk  

 

 

 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

+4570102244  

www.energinet.dk  

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 19. oktober 2018 13:07 
Til: Anne Nielsen 

Cc: Flemming Brinch Nielsen; Myndighed 
Emne: RfG artikel 21.3.c.iv 

 

Kære Anne 

 

I forbindelse med anmeldelsen af RfG har Energinet ikke angivet en værdi i medfør af artikel 21.3.c.iv, der vedrører 

ændring af setpunkt for reaktiv effekt for PPM. I medfør af artikel 18.2.iv er angivet et tidsinterval for synkrone 

generatorer for ændring af setpunkt af reaktiv effekt.  

 

Kan du oplyse hvilken værdi i ønsker der skal gælde ? 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
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Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 26. oktober 2018 16:48

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas 

(FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS)

Emne: SV: Spørgsmål vedr. gennemførelsesforanstaltning RfG (art 16(3)(a)(i))

Kære Thomas 

 

Undskyld den lange svartid. Jeg har haft en del ophold uden for kontoret i de sidste par uger. 

 

Hermed min supplerende forklaring. 

 

Det skal indledningsvist erindres, at de fastsatte værdier er valgt inden for det område der er afgrænset af 

tabelværdierne og dermed ikke af de enkelte tabelværdier. 

Denne del af fastsættelsen af FRT karakteristikkerne, dvs. diskussionen omhandlede forståelse, at 

forordningstabellerne som indeholder minimum og maksimum værdierne til FRT karakteristikkerne, har været 

diskuteret meget nationalt og i særdeleshed internationalt. (Det er det definerede område som er interessant og 

ikke tabelværdierne i sig selv) 

 

Tiden Trec2 er et valg for opnåelse af den ønskede anlægskarakteristik. Det tilbageværende spændingsniveau (0,6 

pu) for Trec2 er ligeledes et valg men de er naturligvis indbyrdes afhængige. 

I forhold til værdien Uclear, kan det naturligvis diskuteres om værdien er uden for det tilladelige område defineret af 

værdierne i de respektive tabeller men her refereres igen til forståelsen af området i forhold til tabelværdierne. 

Skulle 0,25 havde været anvendt her, ville det desuden havde været et punkt på en ret linje, uden betydning, hvilket 

ikke ville give nogen mening at definere. 

 

Udfordringen her, at fastsætte krav i forhold til forordningen, hænger naturligvis også sammen med, at vi har to 

sammenfaldende spændingsværdier i karakteristikken og dermed kun tre forskellige spændingsværdier, hvor 

forordningen muliggør fire individuelle spændingsværdier.  

 

Figurerne indsat herunder viser principskitsen for de mulige fire spændingsværdier samt karakteristikken med de 

anvendte tre spændingsværdier. 
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Jeg håber, at forklaringen er fyldestgørende og giver mening. 

Er yderlig forklaring eller dialog omkring dette specifikke spørgsmål nødvendig må du endelig vende tilbage. 

 

Venlig hilsen  

 

Flemming Brinch Nielsen  

Senioringeniør  

Systemdriftsudvikling  

+4561244429  

fbn@energinet.dk  

 

 

 

Fra: Myndighed  
Sendt: 15. oktober 2018 14:38 
Til: Anne Nielsen; Flemming Brinch Nielsen 
Cc: Myndighed 
Emne: VS: Spørgsmål vedr. gennemførelsesforanstaltning RfG (art 16(3)(a)(i)) 
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Kære begge 

 

Se spørgsmål fra FSTS – vil i sende svar direkte til FSTS og sætte Myndighed på cc?  

 

Venlig hilsen 

 

Anja Rye 

Jura og Myndighed 

+4561244427 

ary@energinet.dk 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 15. oktober 2018 14:20 
Til: Myndighed 
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS) 
Emne: Spørgsmål vedr. gennemførelsesforanstaltning RfG (art 16(3)(a)(i)) 
 

Kære Energinet 

 

I forbindelse med sagsbehandlingen af de generelle krav i medfør af forordning RfG, har vi i tilsynet et supplerende 

spørgsmål til artikel 16, stk. 3. litra a, nr. i, da de anmeldte værdier ligger uden for det i forordningen angivne 

interval. 

 

Energinet har den 3. september 2018 afgivet et svar til tilsynet, hvoraf det fremgår, at ”værdien [angivet i medfør af art. 

16(3)(a)(i)] blev diskuteret i forbindelse med tilblivelse af karakteristikken. Karakteristikken er valgt således, at Uclear angives 

til 0,6 p.u. Herefter gav det ingen mening at afsætte punktet på linjen.” 

Vi i tilsynet forstår svaret sådan, at den angivne tid Trec2 er et direkte produkt af den valgte Uclear – er dette korrekt ? 

Endvidere skal vi spørge, om Energinet kan uddybe hvorfor Uclear angives til 0,6 p.u (da denne værdi er uden for 

forordningens interval). 

Under hensyn til en forestående høring over tilsynets udkast til afgørelse, samt den endelige deadline d. 17 

november 2018 for afgørelse af krav anmeldt i medfør af RfG, vil et hurtigt svar være behjælpeligt.  

 

På forhånd tak. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 5. november 2018 13:21

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Myndighed; Anne Nielsen

Emne: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - Artikel 

15(6)(e) og artikel 19(2)(a)

Kategorier: Journaliser

Kære Thomas 
 
Undskyld den lange svartid.  
Hermed Energinets supplerende forklaring. 
 
 
Ad artikel 15(6)(e) 

 
De facto standard 

Energinet har ikke udstedt tilladelse om, at foretage op eller nedregulering med 200 MW/min. 
Der forefindes derfor ikke en godkendelse af denne reguleringsform som medfører ganske store gener og ubalancer 
i elsystemet. 
Energinet kan derfor ikke genkende udsagnet om de facto standarder og skal bede om en henvisning til grundlaget 
for den antagelse.  
 
De eksisterende krav og det nye fælles krav 

Kravet præciseret i artikel 15(6)(e) er blevet udarbejdet i forbindelse med aktørarbejdsgruppen, for generelle 
systemkrav og krav for D anlæg.  
I dette forum er kravet blevet præsenteret, diskuteret og forklaret.  
Der er i dag stor erfaring som understøtter, at krav i forhold til ramper for op eller nedregulering af aktiv effekt 
(uanset om det er produktion eller forbrug) er af vigtig betydning og at for stejle ramper/gradienter resulterer i 
ustabilitet i elsystemet.  
Den omtalte erfaringerne er fra både distributionssystemet og fra transmissionssystemet. 
 
I henholdsvis teknisk forskrift 3.2.2 (sol) og 3.2.3 (termisk) er den maksimale tilladelige gradient for op eller 
nedregulering af aktiv effekt angivet til 300 kW/s (18 MW/min). Teknisk forskrift 3.2.5 (vind) tillader dog kun 
maksimalt 100 kW/s (6 MW).  
Dette forhold skyldes, at det ikke er muligt at opdatere alle tekniske forskrifter på samme tid og principielt venter 
opdateringen af teknisk forskrift 3.2.5 stadig.  
Opdatering af teknisk forskrift 3.2.5 har endvidere ikke været prioriteret i seneste periode grundet opgaver i forhold 
til gennemførsel af EU forordning 2016/631. 
I teknisk forskrift 3.4.1 - for forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV, er kravet i forhold til ramper for op eller 
nedregulering af effekt ligeledes fastsat til maksimalt 60 MW/min i dag. Dette krav er naturligvis videreført i 
forbindelse med  gennemførsel af EU forordning 2016/1388. 
 
Kravet jf. artikel 15(6)(e) lyder således: 
 
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. 
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Udsagnet om, at de kommende anlæg bliver mindre fleksible er ikke korrekt. 

Funktionelt skal anlægget kunne reguleres i områder 1% til 20 %, både for op eller nedregulering af aktiv effekt. 
Dette sikre anlægsfleksibiliteten. 
Maksimalværdien er dog begrænset til 60 MW/min. 
I forhold til tidligere krav på 18 MW/min kan ændringen til 60 MW/min kun ses som en ganske betydelig positiv 
ændring. 
 
Kravet vil derfor ikke blive ændret i forhold til aktørens forslag.  
 
Udsagnet om, at de kommende anlæg ikke har mulighed for at levere systemydelser er ikke korrekt. 

Det fremgår netop af det specificerede krav, at gradienterne angiver i artikel 15(6)(e) ikke er relevante, hvis 
systemydelser kræver/har specificeret andre gradienter.  
Skulle der være systemydelser som ikke har specificeret en eller begge gradienter i dag, er dette dog ikke gyldigt 
argument for at kravet specificeret under artikel 15(6)(e) ikke er anvendelig. 
Det kan forventes, at specifikationer/krav, herunder specifikt gradienter, for systemydelser også vil blive revideret i 
forbindelse med den generelle forordningsgennemførsel.  Eventuelle mangler vil da blive korrigeret.  
 
 
Ad artikel 19(2)(a) 

De omtalte krav er fremsat under artikel 19(2)(a) og skal forstås i følgende kontekst. 
Hovedemnerne og essensen af de definerede krav er kendt fra den nuværende Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske 
anlæg større end 11 kW. Det vil sige, kravene er allerede kendt af aktørerne. 
 
Kravene er fastsat i forbindelse med spændingsstabilitet og som det fremgår vil parametre og settings være en del af 
en aftale. Dette er angivet de relevante steder i teksten. 
Basisegenskaberne er specificeret under artikel 18(2)(b). 
Det er således her i forordningens materielle bestemmelser, at U-Q/Pmax profil specificeres samt de udtømte krav 
omkring driftspunkter og anlægsegenskaber. Supplerende krav defineres i artikel 19. 
 
Dele af de præciserede krav i artikel 19(2)(a) kan derfor ses i direkte forbindelse med kravene anført i artikel 18(2). 
Principielt kunne nogle de specificerede og fremsatte krav under artikel 19(2)(a) været anført under artikel 18(2) 
som ligeledes er omhandler spændingsstabilitet for synkrongeneratorer, dog for C anlæg. 
Årsagen til anvendelse af artikel 19(2)(a) frem for artikel 18(2) er i denne forbindelse, at de specificerede krav 
umiddelbart kun er tiltænkt synkrongeneratorer af kategori D samt inkluderer egenskaberne PSS og automatisk 
spændingsregulering  – hvilket artikel 19 omhandler. 
 
Det er derfor Energinets vurdering, at både hjemmel og relevant differentiering af krav mellem anlægskategorier er 
gennemført i overensstemmelse af EU forordning 2016/631 artikel 7. 
 
 
Jeg håber, at denne forklaring supplerer til fælles forståelse. 
Lad mig endelig vide om yderlig forklaring er nødvendig både som mail, telefon eller møde.   
 
 
Venlig hilsen  
 
Flemming Brinch Nielsen  
Senioringeniør  
Systemdriftsudvikling  
+4561244429  
fbn@energinet.dk  
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Energinet Elsystemansvar A/S 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
+4570102244  
www.energinet.dk  
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 9. november 2018 12:53

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); 

Myndighed

Emne: SV: RfG - LFSM-O for asynkrongeneratorer under 11 kw

Kategorier: Journaliser

Kære Thomas 

  

Tak for din mail. 

Indledningsvist vil jeg for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at asynkrongeneratoren i dette tilfælde, faktisk 

er en asynkrongenerator og ikke fællesdefinitionen for Power Park Modulet.  

På den fysiske anlægsside inkluderer det blandt andet husstandsvindmøller og gas CHP anlæg. 

I forbindelse med udarbejdelsen af ”tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW”, afholdte vi flere 

bilaterale møder med anlægsproducenter. 

  

Jeg hæfter mig desuden ved formuleringen ”trinløs statik”.  

Formuleringen finder umiddelbart ikke anvendelse i hverken forordningen, de specificerede krav eller dokumentet 

”kommentarer_overvejelser til øvrige krav (artikel 13–28).  

Jeg formoder derfor, at ordlyden kommer fra høringssvaret.  

  

”Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW”, afsnit 3.2, præciserer i tilstrækkeligt omfang, hvordan 

asynkrongeneratoren kan realisere frekvensresponset ved overfrekvens. 

Af afsnit 3.2 fremgår det ganske tydeligt, at der ikke er tale om en trinløs funktionalitet. 

  

Kravet til frekvensrespons er således opfyldt når statikken/nedreguleringen kan følges som funktion af frekvensen, 

inden for de angivende tolerancer. 

Der er heller ikke i dag, i ingen de tekniske forskrifter, krav omkring trinløs regulering, hverken for store eller små 

anlæg, uanset teknologi. 

  

Med dette mener Energinet, at det funktionelle krav for frekvensrespons for overfrekvens ikke har ændret sig. 

  

Følgende ændringer er der dog som følge af forordningen. 

- Frekvensbåndet er ændret fra 47Hz – 52 Hz til 47,5 Hz – 51,5 Hz 

- Anlægget forbliver i drift på et minimum reguleringsniveau inden eventuel udkobling ved frekvens højere 

end 51,5 Hz 

- Nøjagtigheden på kontinuert regulering er ændret fra 10% til 5%. Denne specifikke ændring blev diskuteret 

og udarbejdet i samarbejde med Dansk Energi. 

  

Kravet præciseret i RfG artikel 13, stk.2 , litra a, kræver ikke trinløs regulering men regulering efter statik samt de 

relevante tolerancer. 

Det betyder, at den anvendte realisering brugt i ”Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW” 

principiel stadig kan anvendes. 

Reelt var denne løsning også muligt inden, at ”Tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW” blev 

anmeldt. 

  

Jeg håber, at denne forklaring supplerer til fælles forståelse. 

Lad mig endelig vide om yderlig forklaring er nødvendig både som mail, telefon eller møde.   
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Venlig hilsen 

 

Flemming Brinch Nielsen 

Systemdriftsudvikling 

+4561244429 

fbn@energinet.dk 

 

 

 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  

Sendt: 8. november 2018 11:11 

Til: Flemming Brinch Nielsen 
Cc: Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS); Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) 

Emne: RfG - LFSM-O for asynkrongeneratorer under 11 kw 

  

Kære Flemming 

  

I forbindelse med vores høring over Energinets anmeldte RfG krav, modtog vi et høringssvar vedrørende LFSM-O 

egenskaberne for asynkrongeneratorer under 11 kw.  

  

Energinet har benyttet den beskrevne tilgang i RfG artikel 13, stk. 2, litra a, (trinløs statik). Energinet har i 

besvarelsen af høringssvaret anført, at benyttelsen af artikel 13, stk. 2, litra a , ikke udelukker asynkrongeneratorer, 

da det funktionelle krav principielt ikke har ændret sig i forhold til de nuværende krav. Hvorledes hænger  dette 

sammen med tillæg til teknisk forskrift 3.2.1 (afsnit 3.2) ? 

  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Sendt: 17. september 2018 14:58

Til: 'Myndighed'

Emne: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG

Kære Energinet 

 

Forsyningstilsynet har efter aktørkontakt, opsamlet et par yderligere spørgsmål i forbindelse med behandlingen af 

anmeldelsen af generelle krav i medfør af forordningen 2016/631 (RfG) 

 

Tilsynet skal spørge om følgende forhold: 

 

•  Ad artikel 15(6)(e) - Energinet begrænser [i de anmeldte krav] 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 [af dokumentet med kommentarer og overvejelser], 

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. 

 

•  Ad artikel 19(2)(a) – Artikel vedrører aftale med anlægsejer. Der stilles derfor spørgsmål ved, om Energinet 

har hjemmel til at fastsætte som gjort. 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>

Sendt: 18. november 2018 23:31

Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)

Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS)

Emne: SV: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - 

Artikel 15(6)(e)

AppServerName: esdh-evm-kfst

DocumentID: 18/11810-116

DocumentIsArchived: -1

Kære Thomas 
  
Jeg har læst dit svar et par gange og jeg er ikke helt sikker på, at jeg fanger jeres bekymring og rationale , men her 
kommer trods det dog et retursvar.  
  
Som udgangspunkt har vi forsøgt, at lave harmoniserede og nye krav for C og D anlæg, krav som er gældende for 
både synkrongeneratorer og Power Park Moduler (det vender jeg tilbage til).  
Der var netop fokus på, at få defineret krav (egenskaber) som kunne være generiske, vel vidende, at de var 
anderledes end vore nuværende krav.  
Forskelsbehandling har på intet tidspunkt været i tankerne og arbejdsgruppen (eller os) har derfor heller ikke givet 
udtryk for, at noget var på bekostning for noget andet. 
Formen, relativ værdier for et område samt en absolut maksimalværdi var den nemme og praktiske løsning. 
Efterfølgende var det værdierne, 1 – 20% og 60 MW som blev diskuteret. 
  
Jeg sammenligner det lidt med udvikling i andre anlægsegenskaber/krav - som for eksempel FRT eller reaktive effekt 
egenskaber.  
Nogle anlæg havde også egenskaberne under de ”gamle” krav, andre havde det ikke. De ”nye” krav jf. RfG’en bliver i 
nogle tilfælde inkluderet i en kategori, i andre tilfælde fjernet fra en kategori, parametrene og karakteristika for et 
krav kan være ændret – uden det er på bekostning af nogen eller forskelsbehandling. 
  
Som tidligere nævnt er emnet, gradienter for op og nedregulering, mere set som en naturlige udvikling i 
anlægsegenskaber – og lige så naturlig som følge af udviklingen i generatorportofølgen. 
Desuden en kærkommen mulighed for at, harmonisere de nuværende krav da disse både definerede et område og 
en standard indstilling. 
  
Gradienten, i området, 1 – 20%, skal findes ud fra anlæggets reguleringsegenskaber herunder også primær 
energikilde. 
Power Park Moduler vil typisk kunne levere ganske voldsomme gradienter, når primær energikilde er tilgængelig til 
gene for elsystemet. 
Anderledes ser det ud for synkrongeneratoren, i forbindelse med et produktionsanlæg, hvor forbrænding er en del 
af processen. Her vil gradienten være meget afhængig af forbrændingsprocessen, tilførsel af brændsel, 
energikonvertering mm. I disse tilfælde vil maksimalværdien på 20% af Pn typisk ikke være den egentlige 
begrænsning. 
  
Er der flere detaljer som skal belyses står jeg naturligvis stadig til rådighed. 
  
  
  
Venlig hilsen 
 
Flemming Brinch Nielsen 
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Systemdriftsudvikling 
+4561244429 
fbn@energinet.dk 
 
 
 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 16. november 2018 13:55 
Til: Flemming Brinch Nielsen 
Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - Artikel 15(6)(e) 
  
Kære Flemming 
  
Vi har fuld forståelse for nødvendigheden af ramping-begrænsninger i det hele taget, men det der har fanget vores 
opmærksomhed, er det forhold, at der sker en begrænsning af ramping-hastigheden for (nye) synkrone anlæg under 
90 MW og (nye) PPM under 30 MW i forhold til de gældende regler om hhv 18 MW/min og 6 MW/min.  
  
Vi har ikke fået den fulde forståelse af, hvorfor (nye)anlæg over 90 MW (hhv 30MW) skal tillades hurtigere ramping 
på op til 60MW/min, på bekostning af anlæg under 90MW (hhv. 30 MW) – der vil blive underlagt strengere ramping-
begrænsninger end tilfældet er i dag grundet 20 %-kravet. Det er dette forhold vi gerne ser yderligere belyst, da de 
anmeldte krav (for både TX og DX) lægger op til en forskelsbehandling.  
  
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   

 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Flemming Brinch Nielsen [mailto:fbn@energinet.dk]  
Sendt: 16. november 2018 12:55 
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - Artikel 15(6)(e) 
  
Kære Thomas  
  
Hensigten er, at lave klare regler for de nye tilslutninger, hvor reglerne er tilpasset udviklingen i produktionsanlæg 
herunder også teknologierne. 
Det betyder naturligvis, at det ikke berører de eksisterende tilslutninger med mindre de relevante forhold omkring 
ændringer gør sig gældende. 
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Som nævnt tidligere, er kravet blevet diskuteret på arbejdsgruppemøder for D anlæg, gruppen som Energinet 
faciliterede, og desuden indgået som et af de koordinerede krav med netselskaberne via Dansk Energi.  
Således er maksimalværdien på 20% af nominel effekt videreført i de kommende tilslutningsbetingelserne for 
tilslutning i distributionssystemet. 
  
Scenariet og behovet for reviderede krav skal desuden set i lyset af, at krav til produktionsanlæggets rampe 
funktionalitet gælder for hvert enkelt anlæg  - mens der er kun ét elsystem til at modtage og transportere den 
producerede effekt. 
Da produktionsanlæg afhængig af anlægskategori (nominel effekt) bliver tilsluttet hhv. i 
installationer/systemet/stationer på forskelligt spændingsniveauer er effekten i tilslutningspunktet summen af 
tilsluttede anlæg. 
De anlægskomponenter som anvendes i det kollektive elsystemet inklusiv drifts og reguleringsprincipper, skal have 
tid til at foretage autonome samt manuel initierede reguleringer, har reguleringsrampernes maksimalværdier og 
hastighed en væsentlig betydning for elsystemets stabilitet som nævnt i denne mail korrespondance. 
Den forventede udvikling i tilslutning af nye produktionsanlæg har naturligvis været en del af overvejelserne. 
Endvidere er der for produktionsanlæggene lokalt/nationalt sammenfald i driftsmønsteret, hvis udgangspunktete 
tages i den primære energikilde – sol og vind. 
  
Jeg håber, at denne forklaring supplerer til fælles forståelse. 
Lad mig endelig vide om yderlig forklaring er nødvendig både som mail, telefon eller møde.   
  
  
Venlig hilsen 
 
Flemming Brinch Nielsen 
Systemdriftsudvikling 
+4561244429 
fbn@energinet.dk 

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]  
Sendt: 14. november 2018 14:19 
Til: Flemming Brinch Nielsen 
Cc: Myndighed; Anne Nielsen; Lukas Lindgreen (FSTS) 
Emne: SV: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - Artikel 15(6)(e) 
  
Kære Flemming 
  
Efter at have set på nedenstående iht art. 15(6)(e) er det vores opfattelse, at den anmeldte begrænsning på 20 % vil 
udgør en begrænsning i forhold til nugældende, for anlæg op til 90 MW (20 % = 18 MW/min). Er det hensigten at 
begrænse sådanne anlæg i forhold til det nugældende ? og hvorfor. 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Thomas Heldbo Wienberg 
Fuldmægtig 
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
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Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 

  

Fra: Flemming Brinch Nielsen [mailto:fbn@energinet.dk]  
Sendt: 5. november 2018 13:21 
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) 
Cc: Myndighed; Anne Nielsen 
Emne: Yderligere spørgsmål i forbindelse med behandling af forordningen RfG - Artikel 15(6)(e) og artikel 19(2)(a) 
  
Kære Thomas 
  
Undskyld den lange svartid.  
Hermed Energinets supplerende forklaring. 
  
  
Ad artikel 15(6)(e) 
  
De facto standard 
Energinet har ikke udstedt tilladelse om, at foretage op eller nedregulering med 200 MW/min. 
Der forefindes derfor ikke en godkendelse af denne reguleringsform som medfører ganske store gener og ubalancer 
i elsystemet. 
Energinet kan derfor ikke genkende udsagnet om de facto standarder og skal bede om en henvisning til grundlaget 
for den antagelse.  
  
De eksisterende krav og det nye fælles krav 
Kravet præciseret i artikel 15(6)(e) er blevet udarbejdet i forbindelse med aktørarbejdsgruppen, for generelle 
systemkrav og krav for D anlæg.  
I dette forum er kravet blevet præsenteret, diskuteret og forklaret.  
Der er i dag stor erfaring som understøtter, at krav i forhold til ramper for op eller nedregulering af aktiv effekt 
(uanset om det er produktion eller forbrug) er af vigtig betydning og at for stejle ramper/gradienter resulterer i 
ustabilitet i elsystemet.  
Den omtalte erfaringerne er fra både distributionssystemet og fra transmissionssystemet. 
  
I henholdsvis teknisk forskrift 3.2.2 (sol) og 3.2.3 (termisk) er den maksimale tilladelige gradient for op eller 
nedregulering af aktiv effekt angivet til 300 kW/s (18 MW/min). Teknisk forskrift 3.2.5 (vind) tillader dog kun 
maksimalt 100 kW/s (6 MW).  
Dette forhold skyldes, at det ikke er muligt at opdatere alle tekniske forskrifter på samme tid og principielt venter 
opdateringen af teknisk forskrift 3.2.5 stadig.  
Opdatering af teknisk forskrift 3.2.5 har endvidere ikke været prioriteret i seneste periode grundet opgaver i forhold 
til gennemførsel af EU forordning 2016/631. 
I teknisk forskrift 3.4.1 - for forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV, er kravet i forhold til ramper for op eller 
nedregulering af effekt ligeledes fastsat til maksimalt 60 MW/min i dag. Dette krav er naturligvis videreført i 
forbindelse med  gennemførsel af EU forordning 2016/1388. 
  
Kravet jf. artikel 15(6)(e) lyder således: 
  
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. 
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Udsagnet om, at de kommende anlæg bliver mindre fleksible er ikke korrekt. 
Funktionelt skal anlægget kunne reguleres i områder 1% til 20 %, både for op eller nedregulering af aktiv effekt. 
Dette sikre anlægsfleksibiliteten. 
Maksimalværdien er dog begrænset til 60 MW/min. 
I forhold til tidligere krav på 18 MW/min kan ændringen til 60 MW/min kun ses som en ganske betydelig positiv 
ændring. 
  
Kravet vil derfor ikke blive ændret i forhold til aktørens forslag.  
  
Udsagnet om, at de kommende anlæg ikke har mulighed for at levere systemydelser er ikke korrekt. 
Det fremgår netop af det specificerede krav, at gradienterne angiver i artikel 15(6)(e) ikke er relevante, hvis 
systemydelser kræver/har specificeret andre gradienter.  
Skulle der være systemydelser som ikke har specificeret en eller begge gradienter i dag, er dette dog ikke gyldigt 
argument for at kravet specificeret under artikel 15(6)(e) ikke er anvendelig. 
Det kan forventes, at specifikationer/krav, herunder specifikt gradienter, for systemydelser også vil blive revideret i 
forbindelse med den generelle forordningsgennemførsel.  Eventuelle mangler vil da blive korrigeret.  
  
  
Ad artikel 19(2)(a) 
De omtalte krav er fremsat under artikel 19(2)(a) og skal forstås i følgende kontekst. 
Hovedemnerne og essensen af de definerede krav er kendt fra den nuværende Teknisk forskrift 3.2.3 for termiske 
anlæg større end 11 kW. Det vil sige, kravene er allerede kendt af aktørerne. 
  
Kravene er fastsat i forbindelse med spændingsstabilitet og som det fremgår vil parametre og settings være en del af 
en aftale. Dette er angivet de relevante steder i teksten. 
Basisegenskaberne er specificeret under artikel 18(2)(b). 
Det er således her i forordningens materielle bestemmelser, at U-Q/Pmax profil specificeres samt de udtømte krav 
omkring driftspunkter og anlægsegenskaber. Supplerende krav defineres i artikel 19. 
  
Dele af de præciserede krav i artikel 19(2)(a) kan derfor ses i direkte forbindelse med kravene anført i artikel 18(2). 
Principielt kunne nogle de specificerede og fremsatte krav under artikel 19(2)(a) været anført under artikel 18(2) 
som ligeledes er omhandler spændingsstabilitet for synkrongeneratorer, dog for C anlæg. 
Årsagen til anvendelse af artikel 19(2)(a) frem for artikel 18(2) er i denne forbindelse, at de specificerede krav 
umiddelbart kun er tiltænkt synkrongeneratorer af kategori D samt inkluderer egenskaberne PSS og automatisk 
spændingsregulering  – hvilket artikel 19 omhandler. 
  
Det er derfor Energinets vurdering, at både hjemmel og relevant differentiering af krav mellem anlægskategorier er 
gennemført i overensstemmelse af EU forordning 2016/631 artikel 7. 
  
  
Jeg håber, at denne forklaring supplerer til fælles forståelse. 
Lad mig endelig vide om yderlig forklaring er nødvendig både som mail, telefon eller møde.   
  
  
Venlig hilsen  
 
Flemming Brinch Nielsen  
Senioringeniør  
Systemdriftsudvikling  
+4561244429  
fbn@energinet.dk  

 
Energinet Elsystemansvar A/S 
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Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
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