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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 
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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 ændre 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:  

”produktionsanlægget” skal være udstyret med beskyttelse til detektering af polslip eller tab af synkronisme. Ved kon-

stateret polslip eller tab af synkronisme skal produktionsanlægget udkobles momentant af hensyn til ”system- og an-

lægssikkerheden”. De anvendte beskyttelsesfunktioner må ikke påvirke produktionsanlæggets ”FRT-egenskaber”, 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

1,10

1,05

0,95

0,85

0,4

0,90

0,2

Q-eksport
Overexcited

Q-import 
Underexcited

Arbejdsområde 

Tilladt at reducere aktiv effekt for at levere 
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.  
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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 

 


