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TEKST  VERSION DATO 

Ændringer i henhold til indkomne høringskommentarer efter Forsyningstilsynets høring af anmeldte krav 0.A 17.01.2019 
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Scope of applicationScope of applicationScope of applicationScope of application   

3 1    The connection requirements set out in this Regulation shall apply to:    Anlægskategorier 

Forordningen håndterer forskellige til-

slutningstyper forskelligt, hvorfor der 

defineres tilsammen 5 forskellige kate-

gorier af transmissionstilsluttede distri-

butionssystemer og forbrugsanlæg: 

 

Distributionssystem – kategori 1  

Et distributionssystem, som er kende-

tegnet ved ét eller flere POC til trans-

missionssystemet og som desuden, af-

hængigt af aktuelle driftsforhold, har 

elektrisk sammenkobling - eller mulig-

hed for elektrisk sammenkobling - med 

et eller flere distributionssystemer.  

 

Distributionssystemet leverer transport 

af elektricitet for kunder tilsluttet på di-

0.A  

3 1 a  new transmission-connected demand facilities;   

3 1 b  new transmission-connected distribution facilities;   

3 1 c  new distribution systems, including new closed distribution systems;   

3 1 d  new demand units used by a demand facility or a closed distribution system to provide 
demand response services to relevant system operators and relevant TSOs. 

  

    The relevant system operator shall refuse to allow the connection of a new transmission-
connected demand facility, a new transmission-connected distribution facility, or a new 
distribution system, which does not comply with the requirements set out in this Regula-
tion and which is not covered by a derogation granted by the regulatory authority, or 
other authority where applicable in a Member State pursuant to Article 50. The relevant 
system operator shall communicate such refusal, by means of a reasoned statement in 
writing, to the demand facility owner, DSO, or CDSO and, unless specified otherwise by 
the regulatory authority, to the regulatory authority. 
 
Based on compliance monitoring in accordance with Title III, the relevant TSO shall re-
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fuse demand response services subject to Articles 27 to 30 from new demand units not 
fulfilling the requirements set out in this Regulation. 

stributionssystemets kollektive høj-

spændings-, mellemspændings- og lav-

spændingsnet. 

 

Hvis elforsyningsvirksomheden ved an-

søgning om nettilslutning vurderer, at 

der er risiko for væsentlige udfordringer 

med spændingskvaliteten, skal elforsy-

ningsvirksomheden rette henvendelse 

til Energinet Elsystemansvar A/S, jf. pro-

cessen i bilag 1F. 

 

 

Forbrugsanlæg - kategori 3 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse 

med afslutning af nettilslutningsproces-

sen (EON, ION, FON) og tildeling af FON, 

kan eftervise maksimalt forbrug i for-

hold til den tildelte maksimale træk-

ningsret.  

 

Den tildelte maksimale trækningsret 

kan i konkrete tilfælde være begrænset, 

såfremt der er forudsigelig risiko for 

mangel på nettilstrækkelighed, mangel 

på effekttilstrækkelighed og/eller for-

ringelse af robustheden i transmissions-

systemet. Hvis dette er tilfældet, vil de 

konkrete om-stændigheder være angi-

vet i nettilslutningsaftalen.  

 

Forbrugsanlæg - kategori 4 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse 

med afslutning af nettilslutningsproces-

sen (EON, ION, FON) og tildeling af FON, 

ikke kan eftervise maksimalt forbrug i 

forhold til den tildelte maksimale træk-
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ningsret.  

 

Forbrugsanlæggets forbrug kan, efter 

aftale med Energinet Elsystemansvar 

A/S, øges til den tildelte maksimale 

trækningsret ved en trinvis udbygning af 

det eksisterende forbrugsanlæg. 

  

Den tildelte maksimale trækningsret 

kan i konkrete tilfælde være begrænset, 

såfremt der er forudsigelig risiko for 

mangel på nettilstrækkelighed, mangel 

på effekttilstrækkelighed og/eller for-

ringelse af robustheden i transmissions-

systemet. Hvis dette er tilfældet, vil de 

konkrete omstændigheder være angivet 

i nettilslutningsaftalen.  

 

Forbrugsanlæg - kategori 5 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse 

med afslutning af nettilslutningsproces-

sen (EON, ION, FON) og tildeling af FON, 

kan eftervise maksimalt forbrug i for-

hold til den tildelte maksimale træk-

ningsret.  

 

Forbrugsanlægget er anvendt i spids-

lastsituationer med maksimalt 500 fuld-

lastækvivalens-timer årligt.  

 

Den tildelte maksimale trækningsret 

kan i konkrete tilfælde være begrænset, 

såfremt der er forudsigelig risiko for 

mangel på nettilstrækkelighed, mangel 

på effekttilstrækkelighed og/eller for-

ringelse af robustheden i transmissions-

systemet. Hvis dette er tilfældet, vil de 
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konkrete omstændigheder være angivet 

i nettilslutningsaftalen.  

 

Forbrugsanlæg - kategori 6 

Kørestrømsforsyning for elektrisk tog-

drift, hvor anlæggets forsynings- og for-

delingsstationer er tilsluttet transmissi-

onsnettet. 

 

Forsynings- og fordelingsstationerne er 

sammenkoblet med Banedanmarks øv-

rige kørestrømssystem for elektrisk tog-

drift. 

 

Denne type af forbrugsanlæg kan adskil-

le sig væsentligt fra de øvrige transmis-

sionstilsluttede forbrugsanlæg med 

hensyn til tilslutnings- og forbrugskarak-

teristika. 

3 2    This Regulation shall not apply to:      

3 2 a  demand facilities and distribution systems connected to the transmission system and dis-
tribution systems, or to parts of the transmission system or distribution systems, of is-
lands of Member States of which the systems are not operated synchronously with ei-
ther the Continental Europe, Great Britain, Nordic, Ireland and Northern Ireland or Baltic 
synchronous area; 

     

3 2 b  storage devices except for pump-storage power generating modules in accordance with 
Article 5(2). 

     

3 3    In case of demand facilities or closed distribution systems with more than one demand 
unit, these demand units shall together be considered as one demand unit if they cannot 
be operated independently from each other or can reasonably be considered in a com-
bined manner. 

     

Chapter 1 - General requirements   

General frequency requirements   
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12 1     Transmission-connected demand facilities, transmission-connected distribution facilities 
and distribution systems shall be capable of remaining connected to the network and 
operating at the frequency ranges and time periods specified in Annex I.   

E  CE: 

47,5 Hz-48,5 Hz – 30 min 

48,5 Hz-49,0 Hz – 30 min  

N: 

48,5 Hz-49,0 Hz– 30 min 

  

12 2     The transmission-connected demand facility owner or the DSO may agree with the rele-
vant TSO on wider frequency ranges or longer minimum times for operation. If wider 
frequency ranges or longer minimum times for operation are technically feasible, the 
consent of the transmission-connected demand facility owner or DSO shall not be unrea-
sonably withheld. 

O  Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af tilslutnings- vilkår og betingelser. 
 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af tilslutnings- vilkår og betingelser. 

  

General voltage requirements   

13 1     Transmission-connected demand facilities, transmission-connected distribution facilities 
and transmission-connected distribution systems shall be capable of remaining connect-
ed to the network and operating at the voltage ranges and time periods specified in An-
nex II. 

NE   CE:CE:CE:CE:    
110 -300 kV/1,118 – 1,15 pu - 60 min 
300 – 400 kV/1,05 – 1,1 pu  - 60 min 
N:N:N:N:    
300 – 400 kV/1,05 – 1,1 pu  - 60 min 

  

13 2     Equipment of distribution systems connected at the same voltage as the voltage of the 
connection point to the transmission system shall be capable of remaining connected to 
the network and operating at the voltage ranges and time periods specified in Annex II.     

E      

13 3     The voltage range at the connection point shall be expressed by the voltage at the con-
nection point related to reference 1 per unit (pu) voltage. For the 400 kV grid voltage 
level (or alternatively commonly referred to as 380 kV level), the reference 1 pu value is 
400 kV, for other grid voltage levels the reference 1 pu voltage may differ for each sys-
tem operator in the same synchronous area. 

E      

13 4     Where the voltage base for pu values is from 300kV to 400kV included, the relevant TSO 
in Spain may require transmission-connected demand facilities, transmission-connected 
distribution facilities and transmission-connected distribution systems to remain con-
nected in the voltage range between 1.05 pu –1.0875 pu for an unlimited period. 

E n/a  n/a   

13 5     Where the voltage base for pu values is 400kV, the relevant TSOs in the Baltic synchro-
nous area may require transmission-connected demand facilities, transmission-
connected distribution facilities and transmission-connected distribution systems to re-
main connected to the 400 kV network in the voltage ranges and for time periods that 
apply to the Continental Europe synchronous area. 

E   n/a   
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13 6      If required by the relevant TSO, a transmission-connected demand facility, a transmis-
sion-connected distribution facility, or a transmission-connected distribution system shall 
be capable of automatic disconnection at specified voltages. The terms and settings for 
automatic disconnection shall be agreed between the relevant TSO and the transmission-
connected demand facility owner or the DSO. 

NE R-TSO Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Ingen krav om automatisk frakobling 
transmissionssystemet ved en forud defi-
neret spænding. 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Ingen krav om automatisk frakobling 
transmissionssystemet ved en forud defi-
neret spænding. 
 

  

13 7     With regard to transmission-connected distribution systems with a voltage below 110kV 
at the connection point, the relevant TSO shall specify the voltage range at the connec-
tion point that the distribution systems connected to that transmission system shall be 
designed to withstand. DSOs shall design the capability of their equipment, connected at 
the same voltage as the voltage of the connection point to the transmission system, to 
comply with this voltage range. 

NE R-TSO Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
(information: Distributionssystemer er til-
sluttet under 110 kV.) 
Spændingsinterval specificeres per tilslut-
ning som del af tilslutnings- vilkår og be-
tingelser. 

  

Short-circuit requirements   

14 1     Based on the rated short-circuit withstand capability of its transmission network ele-
ments, the relevant TSO shall specify the maximum short-circuit current at the connec-
tion point that the transmission-connected demand facility or the transmission-
connected distribution system shall be capable of withstanding. 

E     

14 2     The relevant TSO shall deliver to the transmission-connected demand facility owner or 
the transmission-connected distribution system operator an estimate of the minimum 
and maximum short-circuit currents to be expected at the connection point as an equiva-
lent of the network. 

NE R-TSO Kortslutningskatalog fastlægger metode 
for beregning af kortslutningseffekt samt 
beregner konditioner i kendte tilslutnings-
punkter.  

  

14 3     After an unplanned event, the relevant TSO shall inform the affected transmission-
connected demand facility owner or the affected transmission-connected distribution 
system operator as soon as possible and no later than one week after the unplanned 
event, of the changes above a threshold for the maximum short-circuit current that the 
affected transmission-connected demand facility or the affected transmission-connected 
distribution system shall be able to withstand from the relevant TSO's network in accord-
ance with paragraph 1. 

E R-TSO    

14 4     The threshold set in paragraph 3 shall either be specified by the transmission-connected 
demand facility owner for its facility, or by the transmission-connected distribution sys-
tem operator for its network. 

E     
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14 5     Before a planned event, the relevant TSO shall inform the affected transmission-
connected demand facility owner or the affected transmission-connected distribution 
system operator, as soon as possible and no later than one week before the planned 
event, of the changes above a threshold for the maximum short-circuit current that the 
affected transmission-connected demand facility or the affected transmission-connected 
distribution system shall be able to withstand from the relevant TSO's network, in ac-
cordance with paragraph 1. 

E R-TSO    

14 6     The threshold set in paragraph 5 shall either be specified by the transmission-connected 
demand facility owner for its facility, or by the transmission-connected distribution sys-
tem operator for its network. 

E TxDF 
DSO 

   

14 7     The relevant TSO shall request information from a transmission-connected demand facil-
ity owner or a transmission-connected distribution system operator concerning the con-
tribution in terms of short-circuit current from that facility or network. As a minimum, 
the equivalent modules of the network shall be delivered and demonstrated for zero, 
positive and negative sequences. 

NE R-TSO Inkluderet i krav til simuleringsmodeller.   

14 8     After an unplanned event, the transmission-connected demand facility owner or the 
transmission-connected distribution system operator shall inform the relevant TSO, as 
soon as possible and no later than one week after the unplanned event, of the changes 
in short-circuit contribution above the threshold set by the relevant TSO. 

E TxDF 
DSO 

   

14 9     Before a planned event, the transmission-connected demand facility owner or the 
transmission-connected distribution system operator shall inform the relevant TSO, as 
soon as possible and no later than one week before the planned event, of the changes in 
short-circuit contribution above the threshold set by the relevant TSO. 

 TxDF 
DSO 

   

Reactive power requirements   

15 1     Transmission-connected demand facilities and transmission-connected distribution sys-
tems shall be capable of maintaining their steady-state operation at their connection 
point within a reactive power range specified by the relevant TSO, according to the fol-
lowing conditions: 

E R-TSO    

15 1 a   for transmission-connected demand facilities, the actual reactive power range specified 
by the relevant TSO for importing and exporting reactive power shall not be wider than 
48 percent of the larger of the maximum import capacity or maximum export capacity 
(0.9 power factor import or export of active power), except in situations where either 
technical or financial system benefits are demonstrated, for transmission-connected de-
mand facilities, by the transmission-connected demand facility owner and accepted by 
the relevant TSO; 

NE R-TSO Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
cos phi > 0,99, dog maksimalt +/- 15 

MVAr.  
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15 1 b   for transmission-connected distribution systems, the actual reactive power range speci-
fied by the relevant TSO for importing and exporting reactive power shall not be wider 
than: 

E R-TSO    

15 1 b i 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum import capability or max-
imum export capability during reactive power import (consumption); and 

NE R-TSO DistributionssystemDistributionssystemDistributionssystemDistributionssystem::::    
15 MVAr samt krav jf. note 1. 

0.A  

15 1 b ii 48 percent (i.e. 0.9 power factor) of the larger of the maximum import capability or max-
imum export capability during reactive power export (production); 
except in situations where either technical or financial system benefits are proved by the 
relevant TSO and the transmission-connected distribution system operator through joint 
analysis; 

NE R-TSO DistributionssystemDistributionssystemDistributionssystemDistributionssystem::::    
15 MVAr samt krav jf. note 1. 

0.A  

15 1 c   the relevant TSO and the transmission-connected distribution system operator shall 
agree on the scope of the analysis, which shall address the possible solutions, and de-
termine the optimal solution for reactive power exchange between their systems, taking 
adequately into consideration the specific system characteristics, variable structure of 
power exchange, bidirectional flows and the reactive power capabilities in the distribu-
tion system; 

E R-TSO    

15 1 d   the relevant TSO may establish the use of metrics other than power factor in order to set 
out equivalent reactive power capability ranges; 

O R-TSO Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:        
En absolut MVAr værdi anvendes. 
Årsvarighedskurvens 50 % fraktil anvendes 
i forbindelse med overholdelse af krav til 
udveksling. Krav jf. note 1.    
    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
En absolut MVAr værdi anvendes sammen 
med cos phi. 

0.A  

15 1 e   the reactive power range requirement values shall be met at the connection point;  E  - Krav/definition jf. note 2. 0.A  

15 1 f   by way of derogation from point (e), where a connection point is shared between a pow-
er generating module and a demand facility, equivalent requirements shall be met at the 
point defined in relevant agreements or national law.  

   -   
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15 2     The relevant TSO may require that transmission-connected distribution systems have the 
capability at the connection point to not export reactive power (at reference 1 pu volt-
age) at an active power flow of less than 25% of the maximum import capability. Where 
applicable, Member States may require the relevant TSO to justify its request through a 
joint analysis with the transmission-connected distribution system operator. If this re-
quirement is not justified based on the joint analysis, the relevant TSO and the transmis-
sion-connected distribution system operator shall agree on necessary requirements ac-
cording to the outcomes of a joint analysis. 

O R-TSO Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Med udgangspunkt i nationalt koncept for 
regulering af reaktiv effekt i snitfladen mel-
lem transmissionssystemet og distributi-
onssystemet og aftale anvendes artikel 15 
stk. 2 ikke. 

  

15 3     Without prejudice to point (b) of paragraph 1, the relevant TSO may require the trans-
mission-connected distribution system to actively control the exchange of reactive power 
at the connection point for the benefit of the entire system. The relevant TSO and the 
transmission-connected distribution system operator shall agree on a method to carry 
out this control, to ensure the justified level of security of supply for both parties. The 
justification shall include a roadmap in which the steps and the timeline for fulfilling the 
requirement are specified. 

O R-TSO Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Med udgangspunkt i nationalt koncept for 
regulering af reaktiv effekt i snitfladen mel-
lem transmissionssystemet og distributi-
onssystemet og aftale anvendes artikel 15 
stk. 3 ikke. 

  

15 4     In accordance with paragraph 3, the transmission-connected distribution system opera-
tor may require the relevant TSO to consider its transmission-connected distribution sys-
tem for reactive power management. 

O TxDF 
DSO 

Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Med udgangspunkt i nationalt koncept for 
regulering af reaktiv effekt i snitfladen mel-
lem transmissionssystemet og distributi-
onssystemet og aftale anvendes artikel 15 
stk. 4 ikke. 

  

Protection requirements   
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16 1     The relevant TSO shall specify the devices and settings required to protect the transmis-
sion network in accordance with the characteristics of the transmission-connected de-
mand facility or the transmission-connected distribution system. The relevant TSO and 
the transmission-connected demand facility owner or the transmission-connected distri-
bution system operator shall agree on protection schemes and settings relevant for the 
transmission-connected demand facility or the transmission-connected distribution sys-
tem. 

NE R-TSO RSO anvender: 

-Linjebeskyttelse 

-Transformerbeskyttelse 

-Reaktorbeskyttelse 

-Hjælpekrafttransformerbeskyttelse 

-Samleskinnebeskyttelse 

Alle relevante indstillinger specificeres in-

dividuelt med udgangspunkt i relevant 

net- og anlægsanalyse. 

Anlægsejer anvender som minimum: 

-Anlægget sikres mod skader fra fejl og 

hændelser i nettet 

-Anlægget sikres mod interne kortslutnin-

ger 

-Anlægget sikres mod udkoblinger i ukriti-

ske situationer 

- Det kollektive elforsyningsnet sikres i vi-

dest mulig omfang mod uønskede påvirk-

ninger fra anlægget 

  

16 2     Electrical protection of the transmission-connected demand facility or the transmission-
connected distribution system shall take precedence over operational controls while re-
specting system security, health and safety of staff and the public. 

E      

16 3     Protection scheme devices may cover the following elements: E   Jf. A16(1)   

16 3 a   external and internal short circuit;    Del af vilkår og betingelser   

16 3 b   over- and under-voltage at the connection point to the transmission system;    Del af vilkår og betingelser   

16 3 c   over- and under-frequency;    Del af vilkår og betingelser   
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16 3 d   demand circuit protection;    Del af vilkår og betingelser   

16 3 e   unit transformer protection;    Del af vilkår og betingelser   

16 3 f   back-up against protection and switchgear malfunction.    Del af vilkår og betingelser   

16 4     The relevant TSO and the transmission-connected demand facility owner or the trans-
mission-connected distribution system operator shall agree on any changes to the pro-
tection schemes relevant for the transmission-connected demand facility or the trans-
mission-connected distribution system, and on the arrangements for the protection 
schemes of the transmission-connected demand facility or the transmission-connected 
distribution system. 

E   Del af vilkår og betingelser 
 Proces 

  

Control requirements   

17 1     The relevant TSO and the transmission-connected demand facility owner or the trans-
mission-connected distribution system operator shall agree on the schemes and settings 
of the different control devices of the transmission-connected demand facility or the 
transmission-connected distribution system relevant for system security.  

E   Del af vilkår og betingelser   

17 2     The agreement shall cover at least the following elements: 
 
 

E      

17 2 a   isolated (network) operation; E  (tilladt)(tilladt)(tilladt)(tilladt)    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af vilkår og betingelser 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af vilkår og betingelser 
 

  

17 2 b   damping of oscillations; E  Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af vilkår og betingelser 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af vilkår og betingelser 
 

  

17 2 c   disturbances to the transmission network; E  Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af vilkår og betingelser 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af vilkår og betingelser 
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17 2 d   automatic switching to emergency supply and restoration to normal topology; E  (tilladt)(tilladt)(tilladt)(tilladt)    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af vilkår og betingelser 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af vilkår og betingelser 
 

  

17 2 e   automatic circuit-breaker re-closure (on 1-phase faults). E  (tilladt)(tilladt)(tilladt)(tilladt)    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Del af vilkår og betingelser 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Del af vilkår og betingelser 

  

17 3     The relevant TSO and the transmission-connected demand facility owner or the trans-
mission-connected distribution system operator shall agree on any changes to the 
schemes and settings of the different control devices of the transmission-connected de-
mand facility or the transmission-connected distribution system relevant for system se-
curity. 

E R-TSO Del af vilkår og betingelser   

17 4     With regard to priority ranking of protection and control, the transmission-connected 
demand facility owner or the transmission-connected distribution system operator shall 
set the protection and control devices of its transmission-connected demand facility or 
its transmission-connected distribution system respectively, in compliance with the fol-
lowing priority ranking, organised in decreasing order of importance: 

E     

17 4 a   transmission network protection; E      

17 4 b   transmission-connected demand facility or transmission-connected distribution system 
protection; 

E      

17 4 c   frequency control (active power adjustment);  E      

17 4 d   power restriction. E      

Information exchange   

18 1     Transmission-connected demand facilities shall be equipped according to the standards 
specified by the relevant TSO in order to exchange information between the relevant 
TSO and the transmission-connected demand facility with the specified time stamping. 
The relevant TSO shall make the specified standards publicly available. 

E R-TSO    
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18 2     Transmission-connected distribution system shall be equipped according to the stand-
ards specified by the relevant TSO in order to exchange information between the rele-
vant TSO and the transmission-connected distribution system with the specified time 
stamping. The relevant TSO shall make the specified standards publicly available. 

E R-TSO    

18 3     The relevant TSO shall specify the information exchange standards. The relevant TSO 
shall make publicly available the precise list of data required. 

NE R-TSO Krav jf. Generisk signalliste, bilag 1.B  
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

0.A  

Demand disconnection and demand reconnection   

19 1     All transmission-connected demand facilities and transmission-connected distribution 
systems shall fulfil the following requirements related to low frequency demand discon-
nection functional capabilities: 

E      

19 1 a   each transmission-connected distribution system operator and, where specified by the 
TSO, transmission-connected demand facility owner, shall provide capabilities that ena-
ble automatic 'low frequency' disconnection of a specified proportion of their demand. 
The relevant TSO may specify a disconnection trigger based on a combination of low fre-
quency and rate-of-change-of-frequency; 

NE R-TSO LFDD LFDD LFDD LFDD ----    Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
CE: CE: CE: CE:     
6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.    
Trin 1: f < 49,0 Hz 
Trin 2: f < 48,8 Hz 
Trin 3: f < 48,6 Hz 
Trin 4: f < 48,4 Hz 
Trin 5: f < 48,2 Hz 
Trin 6: f < 48,0 Hz 
(frekvensangivelser er informative) 
 
 
N:N:N:N:    
5 automatiske trin a 10 %5 automatiske trin a 10 %5 automatiske trin a 10 %5 automatiske trin a 10 %    
Trin 1: f < 48,5 Hz 
Trin 2: f < 48,3 Hz 
Trin 3: f < 48,1 Hz 
Trin 4: f < 47,9 Hz 
Trin 5: f < 47,7 Hz 
(frekvensangivelser er informative) 
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LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:    
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: Jf. bilag 1.C. 
Forbrug – kat.5: 
 
CE:CE:CE:CE:    
6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.6 automatiske trin a 8 %.    
Trin 1: f < 49,0 Hz 
Trin 2: f < 48,8 Hz 
Trin 3: f < 48,6 Hz 
Trin 4: f < 48,4 Hz 
Trin 5: f < 48,2 Hz 
Trin 6: f < 48,0 Hz 
    
N:N:N:N:    
5 automatiske trin a 10 %.5 automatiske trin a 10 %.5 automatiske trin a 10 %.5 automatiske trin a 10 %.    
Trin 1: f < 48,5 Hz 
Trin 2: f < 48,3 Hz 
Trin 3: f < 48,1 Hz 
Trin 4: f < 47,9 Hz 
Trin 5: f < 47,7 Hz 
 
Alternativt: 
Transmissionsregion med bilateral aftale 
mellem forbrugsanlæg og TSO.  
 
LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:LFDD Forbrugsanlæg:    
Forbrug – kat.6: 
Indgået aftale om manuel aflastning ved 
aftalt frekvensværdi. 
Værdi indgår i vilkår og betingelser. 

19 1 b   the low frequency demand disconnection functional capabilities shall allow for  discon-
necting demand in stages for a range of operational frequencies; 

E   -   

19 1 c   the low frequency demand disconnection functional capabilities shall allow for operation 
from a nominal Alternating Current ("AC") input to be specified by the relevant system 
operator, and shall meet the following requirements: 

E   -   

19 1 c i frequency range: at least between 47-50 Hz, adjustable in steps of 0.05Hz; E   -   
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19 1 c ii operating time: no more than 150 ms after triggering the frequency setpoint; E   -   

19 1 c iii voltage lock-out: blocking of the functional capability shall be possible when the voltage 
is within a range of 30 to 90% of reference 1 pu voltage; 

E   -   

19 1 c iv provide the direction of active power flow at the point of disconnection; E   -   

19 1 d   the AC voltage supply used in providing low frequency demand disconnection functional 
capabilities, shall be provided from the network at the frequency signal measuring point, 
as used in providing functional capabilities in accordance with paragraph 1(c), so that the 
frequency of the low frequency demand disconnection functional capabilities supply 
voltage is the same as the one of the network.  

E   -   

19 2     With regard to low voltage demand disconnection functional capabilities, the following 
requirements shall apply:  
  

E   -   

19 2 a   the relevant TSO may specify, in coordination with the transmission-connected distribu-
tion system operators, low voltage demand disconnection functional capabilities for the 
transmission-connected distribution facilities; 

O R-TSO 
icw 
RSO 

LVDD LVDD LVDD LVDD ----    Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Ingen krav om LVDD. 

  

19 2 b   the relevant TSO may specify, in coordination with the transmission-connected demand 
facility owners, low voltage demand disconnection functional capabilities for the trans-
mission-connected demand facilities; 

O R-TSO LVDD LVDD LVDD LVDD ----    Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Ingen krav om LVDD. 
 

  

19 2 c   based on the TSO's assessment concerning system security, the implementation of on 
load tap changer blocking and low voltage demand disconnection shall be binding for the 
transmission-connected distribution system operators; 

NE R-TSO LTCB LTCB LTCB LTCB ––––    Distributionssystem: CE + N. Distributionssystem: CE + N. Distributionssystem: CE + N. Distributionssystem: CE + N.     
TF 5.3.4.1/NTO 9 – Kritisk spænding I 
transmissionsnettet. 
Viklingskobler sættes i ”manuel”. 

  

19 2 d   if the relevant TSO decides to implement a low voltage demand disconnection functional 
capability, the equipment for both on load tap changer blocking and low voltage demand 
disconnection shall be installed in coordination with the relevant TSO; 

E R-TSO -   

19 2 e   the method for low voltage demand disconnection shall be implemented by relay or con-
trol room initiation; 

E   -   

19 2 f   the low voltage demand disconnection functional capabilities shall have the following 
features: 

E   -   

19 2 f i the low voltage demand disconnection functional capability shall monitor the voltage by 
measuring all three phases; 

E   -   

19 2 f ii blocking of the relays' operation shall be based on direction of either active power or re-
active power flow. 

E   -   
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19 3     With regard to blocking of on load tap changers, the following requirements shall apply: E   -   

19 3 a   if required by the relevant TSO, the transformer at the transmission-connected distribu-
tion facility shall be capable of automatic or manual on load tap changer blocking; 

NE  Specificeret jf. artikel 19(2)(c) 
Funktionalitet: manuel eller automatisk 
blokering af viklingskobler. 
Begge funktioner. 

  

19 3 b   the relevant TSO shall specify the automatic on load tap changer blocking functional ca-
pability. 

NE  Fremgår af vilkår og betingelser.   

19 4     All transmission-connected demand facilities and transmission-connected distribution 
systems shall fulfil the following requirements related to disconnection or reconnection 
of a transmission-connected demand facility or a transmission-connected distribution 
system: 

E   -   

19 4 a   with regard to the capability of reconnection after a disconnection, the relevant TSO shall 
specify the conditions under which a transmission-connected demand facility or a trans-
mission-connected distribution system is entitled to reconnect to the transmission sys-
tem. Installation of automatic reconnection systems shall be subject to prior authorisa-
tion by the relevant TSO; 

NE R-TSO Forbrugsanlæg Forbrugsanlæg Forbrugsanlæg Forbrugsanlæg ----    reconnection: reconnection: reconnection: reconnection:     
Reconnection/synkronisering og forbrug 
må ikke genoptages inden tilladelse er gi-
vet fra EL-Kontrolcenter: 
(Information: Der kan dog kobles med eget 
materiel i normaldrift.) 
 
Distributionssystem Distributionssystem Distributionssystem Distributionssystem ----    reconnection:reconnection:reconnection:reconnection:    
Reconnection og forbrug må ikke genopta-
ges inden tilladelse er givet fra EL-
Kontrolcenter 
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19 4 b   with regard to reconnection of a transmission-connected demand facility or a transmis-
sion-connected distribution system, the transmission-connected demand facility or the 
transmission-connected distribution system shall be capable of synchronisation for fre-
quencies within the ranges set out in Article 12. The relevant TSO and the transmission-
connected demand facility owner or the transmission-connected distribution system op-
erator shall agree on the settings of synchronisation devices prior to connection of the 
transmission-connected demand facility or the transmission-connected distribution sys-
tem, including voltage, frequency, phase angle range and deviation of voltage and fre-
quency; 

NE R-TSO Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.Normativt krav om synkroniseringsevne.    
    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Frekvenser jf. A12 
Indstillinger specificeres i betingelser og 
vilkår. 
 
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Indstillinger og krav specificeres ikke til 
transmissionstilsluttede distributionssy-
stemer, da gensynkronisering og ø-drift af 
distributionssystemer ikke indgår i den 
danske strategi for forsyningssikkerhed. 
 
 

  

19 4 c   a transmission-connected demand facility or a transmission-connected distribution facili-
ty shall be capable of being remotely disconnected from the transmission system when 
required by the relevant TSO. If required, the automated disconnection equipment for 
reconfiguration of the system in preparation for block loading shall be specified by the 
relevant TSO. The relevant TSO shall specify the time required for remote disconnection. 

NE R-TSO DisconnectionDisconnectionDisconnectionDisconnection    
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
    
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Der er krav om udstyr til automatisk fjern-
betjent frakobling. 
 
ReconfigurationReconfigurationReconfigurationReconfiguration 
Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:Forbrugsanlæg:    
Med udgangspunkt i anlægsegenskaber 
indgår ”Block loading” som bilateral aftale i 
forbindelse med betingelser og vilkår 
    
Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:Distributionssystem:    
Tillastning skal kunne ske trinvis, på sam-
me måde som gælder for manuel aflast-
ning 
 

  

Power quality   
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20        Transmission-connected demand facility owners and transmission-connected distribu-
tion system operators shall ensure that their connection to the network does not result 
in a determined level of distortion or fluctuation of the supply voltage on the network, at 
the connection point. The level of distortion shall not exceed that allocated to them by 
the relevant TSO. TSOs shall coordinate their power quality requirements with the re-
quirements of adjacent TSOs. 

NE R-TSO Krav jf. bilag 1.E. 
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6 

0.A  

Simulation models   

21 1     Transmission-connected demand facilities and transmission-connected distribution sys-
tems shall fulfil the requirements set out in paragraphs 3 and 4 related to the simulation 
models or equivalent information.  

E   -   

21 2     Each TSO may require simulation models or equivalent information showing the behav-
iour of the transmission-connected demand facility, or the transmission-connected dis-
tribution system, or both, in steady and dynamic states. 

O  Krav jf. bilag 1.D. 
 
Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:Opdeling pr. kategori:    
Distribution – kat.1: 
Forbrug – kat.3: 
Forbrug – kat.4: 
Forbrug – kat.5: 
Forbrug – kat.6: 

0.A  

21 3     Each TSO shall specify the content and format of those simulation models or equivalent 
information. The content and format shall include: 
 
 

E     

21 3 a   steady and dynamic states, including 50 Hz component; E      

21 3 b   electromagnetic transient simulations at the connection point; E      

21 3 c   structure and block diagrams. E      

21 4     For the purpose of dynamic simulations, the simulation model or equivalent information 
referred to in paragraph 3(a) shall contain the following sub-models or equivalent infor-
mation: 
 
 
 

      

21 4 a   power control; E      
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21 4 b   voltage control; E      

21 4 c   transmission-connected demand facility and transmission-connected distribution system 
protection models; 

E      

21 4 d   the different types of demand, that is to say electro technical characteristics of the de-
mand; and 

E      

21 4 e   converter models. E      
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21 5     Each relevant system operator or relevant TSO shall specify the requirements of the per-
formance of the recordings of transmission-connected demand facilities or transmission-
connected distribution facilities, or both, in order to compare the response of the model 
with these recordings. 

 R-TSO Logning skal realiseres via et elektronisk udstyr, 

der kan opsattes til, som minimum, at logge re-

levante hændelser for nedenævnte signaler i 

nettilslutningspunktet ved fejl i det kollektive 

elforsyningsnet. 

Anlægsejer installerer i nettilslutningspunktet 

et logningsudstyr, der som minimum registre-

rer: 

-Spænding for hver fase for anlægget 

-Strøm for hver fase for anlægget 

-Aktiv effekt for anlægget (kan vare beregnede 

størrelser) 

-Reaktiv effekt for anlægget (kan vare beregne-

de størrelser) 

-Frekvens i POC/anlæg 

-Aktivering af interne beskyttelsesfunktioner 

Specifikke krav til målinger beskrives i nettil-

slutningsaftalen. 

Logning skal udføres som sammenhangende 

tidsserier af måleværdier fra 10 sekunder for 

hændelse til 60 sekunder efter hændelsestids-

punktet. Minimum samplefrekvens for alle fejl-

logninger skal vare 1 kHz. De specifikke opsæt-

ninger af hændelsesbaseret logning aftales med 

Energinet Elsystemansvar A/S ved opstart af an-

lægget. Alle målinger og data, der skal opsam-

les iht. TF 5.8.1 skal logges med en tidsstem-

pling 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 måne-

der fra fejlsituationen, dog maksimalt op til 100 

hændelser. Energient Elsystemansvar A/S skal 

på forlangende have adgang til loggede og rele-

vante registrerede informationer. 

0.A  
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Chapter 2 - Operational notification procedure   

General provisions   

22 1     The operational notification procedure for the connection of each new transmission-
connected demand facility, each new transmission-connected distribution facility and 
each new transmission-connected distribution system, shall comprise: 
 

E      

22 1 a   an energisation operational notification (EON); E      

22 1 b   an interim operational notification (ION); E      

22 1 c   a final operational notification (FON). E      

22 2     Each transmission-connected demand facility owner or transmission-connected distribu-
tion system operator to which one or more of the requirements in Title II apply shall 
demonstrate to the relevant TSO that it has complied with the requirements set out in 
Title II of this Regulation by completing successfully the operational notification proce-
dure for connection of each transmission-connected demand facility, each transmission-
connected distribution facility and each transmission-connected distribution system de-
scribed in Articles 23 to 26. 

E     

22 3     The relevant TSO shall specify and make publicly available further details concerning the 
operational notification procedure. 

NE     

Energisation operational notification   

23 1     An EON shall entitle the transmission-connected demand facility owner or transmission-
connected distribution system operator to energise its internal network and auxiliaries 
by using the grid connection that is specified for the connection point. 

E     

23 2     An EON shall be issued by the relevant TSO, subject to completion of preparations includ-
ing agreement on the protection and control settings relevant to the connection point 
between the relevant TSO and the transmission-connected demand facility owner or 
transmission-connected distribution system operator. 

E     

Interim operational notification   

24 1     An ION shall entitle the transmission-connected demand facility owner or transmission-
connected distribution system operator to operate the transmission-connected demand 
facility, the transmission-connected distribution facility, or the transmission-connected 
distribution system by using the grid connection for a limited period of time. 

E     
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24 2      An ION shall be issued by the relevant TSO, subject to completion of the data and study 
review process as required by this Article.  

E     

24 3     With regard to the data and study review, the relevant TSO shall have the right to re-
quest that the transmission-connected demand facility owner or transmission-connected 
distribution system operator provide the following: 

E     

24 3 a   an itemised statement of compliance; E     

24 3 b   detailed technical data of the transmission-connected demand facility, the transmission-
connected distribution facility or the transmission-connected distribution system rele-
vant to the grid connection as specified by the relevant TSO; 

     

24 3 c   equipment certificates issued by an authorised certifier in respect of transmission-
connected demand facilities, transmission-connected distribution facilities and transmis-
sion-connected distribution systems, where these are relied upon as part of the evidence 
of compliance; 

     

24 3 d   simulation models, as specified in Article 21 and required by the TSO;      

24 3 e   studies demonstrating expected steady-state and dynamic performance as required in 
Articles 43, 46 and 47; 

     

24 3 f   details of intended practical method of completing compliance tests according to Chap-
ter 2 of Title IV. 

     

24 4     The maximum period during which the transmission-connected demand facility owner or 
transmission-connected distribution system operator may maintain ION status shall be 
24 months. The relevant TSO is entitled to specify a shorter ION validity period. An exten-
sion of the ION shall be granted only if the transmission-connected demand facility own-
er or transmission-connected distribution system operator has made substantial pro-
gress towards full compliance. Outstanding issues shall be clearly identified at the time of 
requesting extension. 

     

24 5     An extension of the period during which the transmission-connected demand facility 
owner or transmission-connected distribution system operator may maintain ION status, 
beyond the period established in paragraph 4, may be granted if a request for a deroga-
tion is made to the relevant TSO before the expiry of that period in accordance with the 
derogation procedure laid down in Article 50. 

     

Final operational notification   
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25 1     A FON shall entitle the transmission-connected demand facility owner or transmission-
connected distribution system operator to operate the transmission-connected demand 
facility, the transmission-connected distribution facility or the transmission-connected 
distribution system by using the grid connection. 

      

25 2     A FON shall be issued by the relevant TSO, upon prior removal of all incompatibilities 
identified for the purposes of the ION status and subject to the completion of the data 
and study review process as required by this Article. 

     

25 3     For the purposes of the data and study review, the transmission-connected demand fa-
cility owner or transmission-connected distribution system operator must submit the fol-
lowing to the relevant TSO: 

     

25 3 a   an itemised statement of compliance; and      

25 3 b   an update of the applicable technical data, simulation models and studies as referred to 
in points (b), (d) and (e) of Article 24(3), including the use of actual measured values dur-
ing testing. 

     

25 4     If incompatibility is identified in connection with the issuing of the FON, a derogation 
may be granted upon a request made to the relevant TSO, in accordance with the dero-
gation procedure described in Chapter 2 of Title V. A FON shall be issued by the relevant 
TSO if the transmission-connected demand facility, the transmission-connected distribu-
tion facility, or the transmission-connected distribution system complies with the provi-
sions of the derogation.  
Where a request for a derogation is rejected, the relevant TSO shall have the right to re-
fuse to allow the operation of the transmission-connected demand facility, the transmis-
sion-connected distribution facility, or the transmission-connected distribution system 
until the transmission-connected demand facility owner or transmission-connected dis-
tribution system operator and the relevant TSO resolve the incompatibility and the rele-
vant TSO considers that the transmission-connected demand facility, the transmission-
connected distribution facility, or the transmission-connected distribution system com-
plies with the provisions of this Regulation. 
If the relevant TSO and the transmission-connected demand facility owner or transmis-
sion-connected distribution system operator do not resolve the incompatibility within a 
reasonable time frame, but in any case not later than six months after the notification of 
the rejection of the request for a derogation, each party may refer the issue for decision 
to the regulatory authority. 

     

Limited operational notification   
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26 1     Transmission-connected demand facility owners or transmission-connected distribution 
system operators to whom a FON has been granted, shall inform the relevant TSO, no 
later than 24 hours after the incident has occurred, of the following circumstances: 
A longer time period to inform the relevant TSO can be agreed with the transmission-
connected demand facility owner or transmission-connected distribution system opera-
tor depending on the nature of the changes. 

     

26 1 a   the facility is temporarily subject to either significant modification or loss of capability af-
fecting its performance; or 

      

26 1 b   equipment failure leading to non-compliance with some relevant requirements.       

26 2     The transmission-connected demand facility owner or transmission-connected distribu-
tion system operator shall apply to the relevant TSO for a limited operational notification 
(LON), if the transmission-connected demand facility owner or transmission-connected 
distribution system operator expects the circumstances described in paragraph 1 to per-
sist for more than three months. 

     

26 3     A LON shall be issued by the relevant TSO and shall contain the following information 
which shall be clearly identifiable: 

     

26 3 a   the unresolved issues justifying the granting of the LON;      

26 3 b   the responsibilities and timescales for expected solution; and      

26 3 c   a maximum period of validity which shall not exceed 12 months. The initial period grant-
ed may be shorter with the possibility of an extension if evidence is submitted to the sat-
isfaction of the relevant TSO demonstrating that substantial progress has been made to-
wards achieving full compliance. 

     

26 4     The FON shall be suspended during the period of validity of the LON with regard to the 
items for which the LON has been issued. 

     

26 5     A further extension of the period of validity of the LON may be granted upon a request 
for a derogation made to the relevant TSO before the expiry of that period, in accord-
ance with the derogation procedure described in Chapter 2 of Title V. 

     

26 6     The relevant TSO shall have the right to refuse to allow the operation of the transmis-
sion-connected demand facility, the transmission-connected distribution facility, or the 
transmission-connected distribution system once the LON is no longer valid. In such ca-
ses, the FON shall automatically become invalid. 
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26 7     If the relevant TSO does not grant an extension of the period of validity of the LON in ac-
cordance with paragraph 5 or if it refuses to allow the operation of the transmission-
connected demand facility, the transmission-connected distribution facility, or the 
transmission-connected distribution system once the LON is no longer valid in accord-
ance with paragraph 6, the transmission-connected demand facility owner or transmis-
sion-connected distribution system operator may refer the issue for decision to the regu-
latory authority within six months after the notification of the decision of the relevant 
TSO. 

     

General requirements   

27 1     Demand response services provided to system operators shall be distinguished based on 
the following categories: 

      

27 1 a   remotely controlled:      

27 1 a i demand response active power control;      

27 1 a ii demand response reactive power control;       

27 1 a iii demand response transmission constraint management.      

27 1 b   autonomously controlled:      

27 1 b i demand response system frequency control;       

27 1 b ii demand response very fast active power control.      

27 2     Demand facilities and closed distribution systems may provide demand response services 
to relevant system operators and relevant TSOs. Demand response services can include, 
jointly or separately, upward or downward modification of demand. 

     

27 3     The categories referred to in paragraph 1 are not exclusive and this Regulation does not 
prevent other categories from being developed. This Regulation does not apply to de-
mand response services provided to other entities than relevant system operators or rel-
evant TSOs. 

     

Specific provisions for demand units with demand response active power control, reactive 

power control and transmission constraint management 

  

28 1     Demand facilities and closed distribution systems may offer demand response active 
power control, demand response reactive power control, or demand response transmis-
sion constraint management to relevant system operators and relevant TSOs. 
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28 2     Demand units with demand response active power control, demand response reactive 
power control, or demand response transmission constraint management shall comply 
with the following requirements, either individually or, where it is not part of a transmis-
sion-connected demand facility, collectively as part of demand aggregation through a 
third party:  

     

28 2 a   be capable of operating across the frequency ranges specified in Article 12(1) and the ex-
tended range specified in Article 12(2); 

     

28 2 b   be capable of operating across the voltage ranges specified in Article 13 if connected at a 
voltage level at or above 110kV; 

     

28 2 c   be capable of operating across the normal operational voltage range of the system at the 
connection point, specified by the relevant system operator, if connected at a voltage 
level below 110kV. This range shall take into account existing standards and shall, prior 
to approval in accordance with Article 6, be subject to consultation with the relevant 
stakeholders in accordance with Article 9(1); 

  Uc +/- 10 %   

28 2 d   be capable of controlling power consumption from the network in a range equal to the 
range contracted, directly or indirectly through a third party, by the relevant TSO; 

  DK1 – FCR: ≥ 0,3 MW 
DK1 + DK2 – aFRR:  1 – 50 MW 
DK2 – FCR-N: ≥ 0,3 MW 
DK2 – FCR-D: ≥ 0,3 MW 
DK1 + DK2 – mFRR:  5 – 50 MW 

  

28 2 e   be equipped to receive instructions, directly or indirectly through a third party, from the 
relevant system operator or the relevant TSO to modify their demand and to transfer the 
necessary information. The relevant system operator shall make publicly available the 
technical specifications approved to enable this transfer of information. For demand 
units connected at a voltage level below 110kV, these specifications shall, prior to ap-
proval in accordance with Article 6, be subject to consultation with the relevant stake-
holders in accordance with Article 9(1); 
 

  DK1 – FCR: 
Frekvensmålinger skal udføres med en 
nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Re-
guleringsfunktionens følsomhed skal være 
± 10 mHz eller bedre. 
 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal 
være bedre end 1 sekund, og udvalgte sig-
naler skal kunne dokumentere anlæggenes 
respons på frekvensafvigelser. Leverandø-
ren skal lagre signalerne i minimum en 
uge. 
 
DK1 – aFRR: 
Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer el-
ler indgår i levering af aFRR reserver, skal 
informationsteknisk tilsluttes Energinets 
Kontrolcenter. Kontrolcenteret skal for 
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hver enkelt forbrugsenhed som udgangs-
punkt, online, have følgende oplysninger: 
 
• Statusmeldinger, forbrugsenhed 

"ude/inde". 
• Online målinger for forbrug (MW). 
• Aktuel mulig reserve op (MW). 
• Aktuel maks. gradient op (MW/min). 
• Aktuel tidskonstant for regulering op 

(sekunder). 
• Aktuel mulig reserve ned (MW). 
• Aktuel maks. gradient ned (MW/min). 
• Aktuel tidskonstant for regulering ned 

(sekunder). 
 
Krav til og leveringssted for meldinger og 
målinger aftales med Energinet Elsystem-
ansvar A/S. 
 
DK2 – FCR-N: 
Frekvensmålinger skal udføres med en 
nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Re-
guleringsfunktionens følsomhed skal være 
± 10 mHz eller bedre. 
 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal 
være bedre end 1 sekund, og udvalgte sig-
naler skal kunne dokumentere anlæggenes 
respons på frekvensafvigelser. Leverandø-
ren skal lagre signalerne i minimum en 
uge.  
 
DK2 – FCR-D: 
Frekvensmålinger skal udføres med en 
nøjagtighed på ± 10 mHz eller bedre. Re-
guleringsfunktionens følsomhed skal være 
± 10 mHz eller bedre. 
 
Opløsningen i aktørens SCADA-system skal 
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være bedre end 1 sekund, og udvalgte sig-
naler skal kunne dokumentere anlæggenes 
respons på frekvensafvigelser. Leverandø-
ren skal lagre signalerne i minimum en 
uge.  
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
Hver enkelt forbrugsenhed, som leverer 
manuel reserve, skal informationsteknisk 
tilsluttes Energinets Kontrolcenter. 
Kontrolcenteret skal som minimum, 
online, have følgende oplysninger:  
 
• Statusmeldinger vedrørende forbrugs-

enhed ”ude/inde”. 
• Måling for forbrugsenhedens nettofor-

brug i tilslutningspunktet. 
 
Krav til og leveringssted for meldinger og 
målinger aftales med Energinet Elsystem-
ansvar A/S 

28 2 f   be capable of adjusting its power consumption within a time period specified by the rele-
vant system operator or the relevant TSO. For demand units connected at a voltage level 
below 110kV, these specifications shall, prior to approval in accordance with Article 6, be 
subject to consultation with the relevant stakeholders in accordance with Article 9(1); 

  DK1 – FCR: 
Primærreguleringen skal leveres ved en 
frekvensafvigelse op til +/-200 mHz i for-
hold til referencefrekvensen på 50 Hz. Det 
vil normalt betyde i området 49,8-50,2 Hz. 
Det er tilladt med et dødbånd på +/-20 
mHz. 
 
Reserven skal som minimum leveres line-
ært ved frekvensafvigelser mellem 20 og 
200 mHz afvigelse. Den første halvdel af 
den aktiverede reserve skal være leveret 
inden 15 sekunder, mens den sidste del 
skal være fuldt leveret inden 30 sekunder 
ved en frekvensafvigelse på +/-200 mHz. 
 
Reguleringen skal kunne opretholdes indtil 
den automatiske og den manuelle reserve 
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tager over, dog minimum 15 minutter. 
 
Efter afsluttet regulering skal reserven væ-
re retableret efter 15 minutter. 
 
DK1 – aFRR: 
Sekundær reserven leveres primært fra 
"kørende" anlæg. Den tilbudte mængde 
reserve skal kunne leveres inden for 15 
minutter. 
 
Som alternativ kan reserven sammensæt-
tes af "kørende" anlæg og hurtigt starten-
de anlæg. Ydelsen, der skal leveres inden 
for en kommende 5-minutters periode, 
skal være fra "kørende" anlæg. 
 
Reguleringen skal kunne opretholdes kon-
tinuerligt. 
 
Reguleringssignalet udsendes online som 
en effektværdi fra Energinets Kontrolcen-
ter til hver PBA/aktør med reference til til-
buddet. I de tilfælde, hvor der anvendes 
både produktion og forbrug, sendes en ef-
fektværdi relateret til produktion og en 
anden effektværdi relateret til forbrug. 
 
DK2 – FCR-N: 
Normaldriftsreserven skal kunne leveres 
ved en frekvensafvigelse op til +/-500 mHz 
i forhold til referencefrekvensen på 50 Hz. 
Det vil betyde i området 49,5-50,5 Hz. Le-
verancen skal leveres uden dødbånd.  
 
Reserven skal som minimum leveres line-
ært ved frekvensafvigelser mellem 0 og 
100 mHz afvigelse. Den aktiverede reserve 
skal være leveret efter 150 sekunder uan-
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set afvigelsens størrelse.  
 
Reguleringen skal kunne opretholdes kon-
tinuerligt. 
 
DK2 – FCR-D: 
Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve 
skal kunne:  
 
• Levere effekt omvendt lineært med fre-

kvensen mellem 49,9 og 49,5 Hz. 
• Levere 50 pct. af responsen inden for 5 

sekunder. 
• Levere de resterende 50 pct. af respon-

sen inden for yderligere 25 sekunder. 
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
Den manuelle reserve skal være fuldt leve-
ret 15 minutter efter aktivering. 

28 2 g   be capable of full execution of an instruction issued by the relevant system operator or 
the relevant TSO to modify its power consumption to the limits of the electrical protec-
tion safeguards, unless a contractually agreed method is in place with the relevant sys-
tem operator or relevant TSO for the replacement of their contribution (including aggre-
gated demand facilities’ contribution through a third party); 

     

28 2 h   once a modification to power consumption has taken place and for the duration of the 
requested modification, only modify the demand used to provide the service if required 
by the relevant system operator or relevant TSO to the limits of the electrical protection 
safeguards, unless a contractually agreed method is in place with the relevant system 
operator or relevant TSO for the replacement of their contribution (including aggregated 
demand facilities’ contribution through a third party). Instructions to modify power con-
sumption may have immediate or delayed effects; 

     

28 2 i   notify the relevant system operator or relevant TSO of the modification of demand re-
sponse capacity. The relevant system operator or relevant TSO shall specify the modali-
ties of the notification; 
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28 2 j   where the relevant system operator or the relevant TSO, directly or indirectly through a 
third party, command the modification of the power consumption, enable the modifica-
tion of a part of its demand in response to an instruction by the relevant system operator 
or the relevant TSO, within the limits agreed with the demand facility owner or the CDSO 
and according to the demand unit settings; 

     

28 2 k   have the withstand capability to not disconnect from the system due to the rate-of-
change-of-frequency up to a value specified by the relevant TSO. With regard to this 
withstand capability, the value of rate-of-change-of-frequency shall be calculated over a 
500 ms time frame. For demand units connected at a voltage level below 110kV, these 
specifications shall, prior to approval in accordance with Article 6, be subject to consulta-
tion with the relevant stakeholders in accordance with Article 9(1); 

  Rate-of-change-of-frequency (ROCOF) = 
+/- 2 Hz (over 500 millisekunder).  
 
ROCOF [Hz/s] beregnes som forskellen 
mellem den netop udførte middelværdi-
frekvensberegning og den middelværdi 
frekvensberegning, der blev foretaget for 
20 ms siden. 
(df/dt = middelværdi 2 – middelværdi 
1/0,020 [Hz/s].) 

  

28 2 l   where modification to the power consumption is specified via frequency or voltage con-
trol, or both, and via pre-alert signal sent by the relevant system operator or the relevant 
TSO, be equipped to receive, directly or indirectly through a third party, the instructions 
from the relevant system operator or the relevant TSO, to measure the frequency or 
voltage value, or both, to command the demand trip and to transfer the information. The 
relevant system operator shall specify and publish the technical specifications approved 
to enable this transfer of information. For demand units connected at a voltage level be-
low 110kV, these specifications shall, prior to approval in accordance with Article 6, be 
subject to consultation with the relevant stakeholders in accordance with Article 9(1).  

  DK1 – FCR: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering 
af reserverne foregår via leverandørens 
egne målinger af frekvensen. 
 
DK1 – aFRR: 
Aktivering af reserverne foregår via online 
signal fra Energinets Kontrolcenter. 
 
DK2 – FCR-N: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering 
af reserverne foregår via leverandørens 
egne målinger af frekvensen. 
 
DK2 – FCR-D: 
Energinet sender ikke signaler til aktivering 
af reserven i selve driftsdøgnet. Aktivering 
af reserverne foregår via leverandørens 
egne målinger af frekvensen. 
 
DK1 + DK2 – mFRR: 
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Aktivering af reserverne foregår via manu-
elt signal fra Energinets Kontrolcenter. 

28 3     For voltage control with disconnection or reconnection of static compensation facilities, 
each transmission-connected demand facility or transmission-connected closed distribu-
tion system shall be able to connect or disconnect its static compensation facilities, di-
rectly or indirectly, either individually or commonly as part of demand aggregation 
through a third party, in response to an instruction transmitted by the relevant TSO, or in 
the conditions set forth in the contract between the relevant TSO and the demand facili-
ty owner or the CDSO. 

     

Specific provisions for demand units with demand response system frequency control   

29 1     Demand facilities and closed distribution systems may offer demand response system 
frequency control to relevant system operators and relevant TSOs.  

     

29 2     Demand units with demand response system frequency control shall comply with the fol-
lowing requirements, either individually or, where it is not part of a transmission-
connected demand facility, collectively as part of demand aggregation through a third 
party: 

  Energinet fastsætter ikke krav til levering 
af disse ydelser, da vi ikke forventer at ef-
terspørge denne type af ydelser. 

  

29 2 a   be capable of operating across the frequency ranges specified in Article 12(1) and the ex-
tended range specified in Article 12(2); 

     

29 2 b   be capable of operating across the voltage ranges specified in Article 13 if connected at a 
voltage level at or above 110kV; 

     

29 2 c   be capable of operating across the normal operational voltage range of the system at the 
connection point, specified by the relevant system operator, if connected at a voltage 
level below 110kV. This range shall take into account existing standards, and shall, prior 
to approval in accordance with Article 6, be subject to consultation with the relevant 
stakeholders in accordance with Article 9(1);  

     

29 2 d   be equipped with a control system that is insensitive within a dead band around the 
nominal system frequency of 50.00 Hz, of a width to be specified by the relevant TSO in 
consultation with the TSOs in the synchronous area. For demand units connected at a 
voltage level below 110kV, these specifications shall, prior to approval in accordance 
with Article 6, be subject to consultation with the relevant stakeholders in accordance 
with Article 9(1);  

     

29 2 e   be capable of, upon return to frequency within the dead band specified in paragraph 
2(d), initiating a random time delay of up to 5 minutes before resuming normal opera-
tion. 
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29 2 f   The maximum frequency deviation from nominal value of 50.00 Hz to respond to shall be 
specified by the relevant TSO in coordination with the TSOs in the synchronous area. For 
demand units connected at a voltage level below 110kV, these specifications shall, prior 
to approval in accordance with Article 6, be subject to consultation with the relevant 
stakeholders in accordance with Article 9(1). 

     

29 2 g   The demand shall be increased or decreased for a system frequency above or below the 
dead band of nominal (50.00 Hz) respectively; 
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Den maksimalt tilladelige udveksling af reaktiv effekt for transmissionstilsluttede distributionssystemer er gældende per transmissionstilslutningspunkt, det vil sige 

per 150 eller 132 kV station. 

Det betyder følgende: 

• Er ét enkelt distributionssystem tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132 kV station, kan dette distributionssystem anvende det specificerede MVAr-

bånd for udveksling af reaktiv effekt. 

• Er flere distributionssystemer tilsluttet i den transmissionstilsluttede 150-132 kV station, deler alle distributionssystemerne det specificerede MVAr-bånd for 

udveksling af reaktiv effekt. 

• Forholdet omkring efterlevelse af krav for udveksling af reaktiv effekt og etablering af kompenseringsanlæg påhviler den netvirksomhed, som har indgået 

sammenkoblingsaftale/driftslederaftale med Energinet Elsystemansvar A/S i det aftalte leveringspunkt. 

 

Udvekslingen af reaktiv effekt måles i leveringspunktet, og den maksimalt tilladelige udveksling af reaktiv effekt er uafhængig af antallet af tilsluttede transformato-

rer eller bevillingshavende netvirksomheder. 

Netvirksomheden skal sikre en rimelig MVAr-fordeling mellem de af Energinet Eltransmission A/S ejede transformatorer i 150 og 132 kV-stationerne af hensyn til mi-

nimering af transformer tab. 
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Kompensering af distributionssystemet. 

Distributionssystemet skal være kompenseret i forhold til den konstante generering af reaktiv effekt hidrørende fra blandt andet kabellægning af distributionssyste-

met. Dette betyder, at en reaktiv komponent eller en tilsvarende kompensering, som er installeret i distributionssystemet, forudsættes som værende indkoblet eller 

aktiveret under normale driftsforhold. 

 

Kompensering af distributionssystemet skal sikre, at 50 %-fraktilen af årsvarighedskurven for udveksling af reaktiv effekt mellem transmissionssystemet og et eller 

flere distributionssystemer i transmissionstilslutningspunktet er mindre end grænseværdierne i MVAr-båndet. 

 

'�(����(��	��������%�	����$���%��	���������%�	������%��

Grænseværdier for maksimal udveksling af reaktiv effekt er: +/- 15 MVAr. 

 

 

Figur 1: MVAr-grænser illustreret sammen med årsvarighedskurven og 50 %-fraktilen. 
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Overskridelse af grænseværdier for udveksling af reaktiv effekt konstateres på baggrund af den beregnede 50 %-fraktil af årsvarighedskurven for den udvekslede re-

aktive effekt for det foregående kalenderår. 
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Overskrides grænseværdierne, skal der foretages kompensering i distributionssystemet. Kompenseringen skal dimensioneres således, at 50 %-fraktilen af årsvarig-

hedskurven for udveksling af reaktiv effekt i det pågældende transmissionstilslutningspunkt efterfølgende kompenseres til en værdi, som ligger inden for grænse-

værdierne, og det skal tilstræbes at kompensere mod 0 MVAr, som eksemplificeret med Figur 1. 

)��������������*�+����%�	����

Datagrundlaget for den løbende opfølgning på krav vedrørende udveksling af reaktiv effekt opstilles på baggrund af afregningsdata for nettoudvekslingen af aktiv og 

reaktiv effekt i leveringspunktet. Der anvendes konsoliderede data med en tidsopløsning på 60 minutter, og de anvendte data repræsenterer således middelværdien 

for den udvekslede reaktive effekt (MVAr/h) i leveringspunkterne for hvert af årets timer. 

,��$������������%�	���%�&�������	��	���	-$�	���������

Energinet Elsystemansvar A/S sikrer, gennem den løbende planlægning af transmissionssystemet, det niveau for reaktive komponenter i transmissionssystemet, som 

er nødvendigt for at kunne håndtere de konsekvenser for transmissionssystemet, som et havari på en reaktiv komponent i distributionssystemet medfører, således 

at udvekslingen af reaktiv effekt i transmissionstilslutningspunktet kan håndteres. Derfor stilles der ikke krav om redundante reaktive komponenter i distributionssy-

stemet til at sikre overholdelse af MVAr-båndet, idet der accepteres en overskridelse, indtil komponenten er tilbage i drift. 

Energinet Eltransmission A/S' etablerede redundans på transmissionsniveau tilgodeser ikke distributionssystemets lokale behov for spændings- og MVAr-regulering. 

Energinet Eltransmission A/S stiller kun kapacitet fra reaktive komponenter på transmissionssystemniveau til rådighed i perioden frem til idriftsættelsen af en ny el-

ler udskiftet reaktor i distributionssystemet (< 2 år). 

)	����������������%�	�������%.������%�&�����	���

En netvirksomhed kan ansøge Energinet Elsystemansvar A/S om indgåelse af en bilateral aftale om, at eventuel overskydende kompensering etableret i distributions-

systemet kan anvendes i nærtliggende stationer via transmissionssystemet, med det formål administrativt at bringe udvekslingen af reaktiv effekt inden for de fast-

lagte grænseværdier. Muligheden for en bilateral aftale skal baseres på en vurdering af den konkrete situation, hvori der bl.a. skal tages hensyn til det konkrete di-

stributionssystems konkrete forhold, den geografiske placering, afstanden mellem stationer, samt både netvirksomhedens og Energinet Elsystemansvar A/S’ drifts-

mæssige forhold i det pågældende område. 

Energinet Elsystemansvar A/S konkluderer, om den bilaterale aftale kan indgås. 
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Transmissionstilslutningspunktet, er tilslutningspunktet med systemspænding på 150 kV eller 

132 kV, som er referencepunktet for transmissionstilsluttede distributionssystemers udveksling af reaktiv effekt med transmissionssystemet. 
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Bilag 1.A 
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Bilag 1.A 

 

 

 



Spor 1 - Generisk signalliste for elforbrugende anlæg tilsluttet i transmissionsnettet - krav til realtidsinformation

Revision: 1.5 Dato 3.12.2018
Definition på forbrugsanlæg - DCC art. 2, 1):

»forbrugsanlæg«:et anlæg, der forbruger elektrisk 

energi, og som er tilsluttet transmissions- eller 

distributionssystemet i et eller flere tilslutningspunkter. Et 

distributionssystem og/eller et produktionsanlægs 

hjælpestrømforsyninger betragtes ikke som et 

forbrugsanlæg

NB! Visse af nedenstående signaler kan afhænge af de 

konkrete ejerforhold, som der må tages højde for i den 

konkrete tilslutningstilladelse.

Anlægskategori

Forbrugsanlæg i 

transmissionsnet
Generisk signal betegnelse Beskrivelse Formål Begrundelse for kravet

X
Nettilslutningsafbryder / swich gear status i 

anlæggets tilslutningspunkt

Indikerer om der er elektrisk forbindelse til det 

kolllektive elforsyningsnet. Værdien skal afspejle 

den faktisk status, ikke kun den ønskede 

indstilling.

Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Primærsiden af transformeren)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag til 

kortslutningseffekten i systemet.

X
Nettilslutningsadskiller / Adskiller (linjer eller 

samleskinne) (primærsiden af transformeren)

Indikerer om der er elektrisk forbindelse fra til 

det kollektive elforsyningsnet. Værdien skal 

afspejle den faktisk status, ikke kun den 

ønskede indstilling.

Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Primærsiden af transformeren)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag til 

kortslutningseffekten i systemet.

X Jordslutter (primærsiden af transformeren) Indikerer om anlægget er sluttet til jord
Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Primærsiden af transformeren)

X
Anlægsafbryder / swich gear status i anlægs 

tilslutningspunkt (sekundærsiden af 

transformeren)

Indikerer om der er elektrisk forbindelse fra det 

enkelte anlæg til det kollektive elforsyningsnet. 

Værdien skal afspejle den faktisk status, ikke 

kun den ønskede indstilling.

Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Sekundærsiden af transformeren)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag til 

kortslutningseffekten i systemet.

X
Anlægsadskiller / Adskiller (sekundærsiden af 

transformeren)

Indikerer om der er elektrisk forbindelse fra det 

enkelte anlæg til det kollektive elforsyningsnet. 

Værdien skal afspejle den faktisk status, ikke 

kun den ønskede indstilling.

Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Sekundærsiden af transformeren)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag til 

kortslutningseffekten i systemet.

X Jordslutter (sekundærsiden af transformeren) Indikerer om anlægget er sluttet til jord Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

X Automatisk styret viklingskobler 

Indikerer stillingen for viklingskobler på 

transformer >100kV : <100kV (trinnummer)

(Dette signal er ikke relevant i tilfælde, hvor der 

ikke er en aktiv viklingskobler)

Anvendes til modellering af transformer status

X
Swich gear status for anlæg (sekundærsiden af 

transformeren) (signalet påkrævet hvis der kan 

parallelkobles)

Indikerer forbindelser mellem mulige 

parallelkoblede transformere tilsluttet i samme 

station >100kV

Anvendes til tilstandsestimering af elsystemet

(Sekundærsiden af transformeren)

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne udføre en korrekt tilstandsestimering af elsystemet, herunder beregne anlægenes bidrag til 

kortslutningseffekten i systemet.

X
Spænding målt i tilslutningspunktet (U) 

(primærsiden af transformeren)
Måling af RMS spænding Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder 

normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.

X
Strøm målt i tilslutningspunktet (I) 

(primærsiden af transformeren)
Måling af RMS strøm Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 

driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.

X
Aktiv effekt målt i tilslutningspunktet (P) 

(primærsiden af transformeren)
Måling af aktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder 

normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.

X
Reaktiv effekt målt i tilslutningspunktet (Q) 

(primærsiden af transformeren)
Måling af reaktiv effekt Tilstandsestimering af elsystemet

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne måle om de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle driftsituationer, herunder 

normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.

X
Effektfaktor - cos(phi) målt eller beregnet i 

tilslutningspunktet (primærsiden af 

transformeren) 

Afvigelser mellem setpunktet og målinger kan 

opstå midlertidigt når setpunktet ændres.

Sammenligne setpunktet med faktisk drift ifbm 

spændingsregulering og reaktiv effektregulering.

TSO: Signalet er påkrævet for at kunne styre elsystemet så de dynamiske stabilitetsgrænser i elsystemert er overholdt i alle 

driftsituationer, herunder normal drift, skærpet drift og nøddrift samt systemgenetablering.

Der skal gøres opmærksom på at såfremt man ønsker at levere systemydelser 

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.
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Generisk signalliste for transmissionstilsluttede distributionssystemer - krav til realtidsinformation fra 30-60 kV-net

Revision: 1.5 Dato dec.2018

Definition - DCC art. 2, 7):

»transmissionstilsluttet 

distributionssystem«:et distributionssystem, 

der er tilsluttet et transmissionssystem, 

herunder transmissionstilsluttede 

distributionsanlæg

Anlægselementer Anlægskomponent Driftsmåledata

Afbrydere Indikering Ude/Inde

Samleskinneadskiller Indikering Ude/Inde

Linjefelt

MW-måling

MVAr-måling

kV-måling

Afbrydere Indikering Ude/Inde

Samleskinneadskiller Indikering Ude/Inde

Transformerfelt
MW-måling

MVAr-måling

Afbrydere Indikering Ude/Inde

Samleskinneadskiller Indikering Ude/Inde

Reaktorer og kondensatorer MVAr

Status Tilgængelig/ikke tilgængelig

Afbrydere Indikering Ude/Inde

Samleskinneadskiller Indikering Ude/Inde

Linjer (kun relevant hvor der er 

parallelkobling inden for et 

observationsområde) - særskilt 

målenøjagtighed?

Transformatorer

(sekundærspænding 30-60 kV)

Reaktive anlægskomponenter 

placeret i 132/xx eller 150/xx 

stationsanlæg
- Kobbelbare shuntreaktorer

- Kobbelbare shunt kondensatorer

Hjælpe- og koblingsfelter i 

stationsanlæg.
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Nærværende notat omfatter Energinet Elsystemansvar A/S krav til simuleringsmodeller for 

transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer. Notatet indgår som bag-

grundsnotat i forbindelse med implementering af Kommissionens Forordning (EU) 2016/1388 

af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributions-

systemer (DCC) [1111], og omhandler således krav til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

distributionssystemer, jf. definitionen af disse. 

 

Notatet beskriver: 

 

• Funktionelle krav til de påkrævede simuleringsmodeller. 

• Krav til strukturel opbygning og implementering af de påkrævede simuleringsmodel-

ler. 

• Dokumentationskrav for påkrævede simuleringsmodeller. 

• Nøjagtighedskrav til de påkrævede simuleringsmodeller. 

• Verifikationskrav for de påkrævede simuleringsmodeller. 
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1. Baggrund 

Den igangværende omstilling af elsystemet, hvor konventionelle produktionsanlæg gradvist 

udfases, og tilgangen af mere komplekse produktions- og forbrugsanlæg medfører, at Energi-

net Elsystemansvar A/S har behov for større indsigt i disse nye anlægs strukturelle opbygning 

og deres systemmæssige påvirkning af det kollektive elforsyningsnet. 

 

Til analyseformål vedrørende planlægning og drift af det kollektive elforsyningsnet har Energi-

net Elsystemansvar A/S behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i forbindel-

se med nettilslutning af nye forbrugs- og produktionsanlæg eller ved vurdering af samspillet i 

skillefladen mellem transmissionssystemet og distributionssystemet. Til dette formål kræves 

opdaterede og retvisende simuleringsmodeller for disse anlæg. 

 

I kraft af den ovennævnte omstilling af elsystemet, med et øget fokus på elektrificering af det 

samlede energisystem, må det forventes, at transmissionssystemet i fremtiden vil blive drevet 

tættere på de stationære og dynamiske overføringsgrænser. Dette stiller øgede krav til model-

dannelse og analyse af det samlede elsystem i forbindelse med fastlæggelse af disse grænse-

værdier, herunder vurdering af stabilitetsforhold m.m. 

 

Modellering af det tilsluttede forbrug er en afgørende faktor ved simulering af elektriske sy-

stemer, hvor utilstrækkelig modellering af spændings- og frekvensafhængigheden for en given 

belastningsmodel kan medføre overestimering af stabilitetsgrænserne for et elsystem og der-

med introducere risiko for spændingsustabilitet m.m. Tilsvarende vil underestimering af stabili-

tetsgrænserne kunne medføre risiko for en ikke-optimal udnyttelse af elsystemet. 

 

På denne baggrund har Energinet Elsystemansvar A/S opstillet krav til simuleringsmodeller for 

transmissionstilsluttede forbrugs- og distributionssystemer. 

 

Simuleringsmodellerne benyttes til analyse af transmissions- og distributionssystemets statio-

nære og dynamiske forhold, herunder spændings-, frekvens- og rotorvinkelstabilitet, kortslut-

ningsforhold, udveksling af reaktiv effekt i skillefladen samt harmoniske forhold. 

 

2. Generelle krav til simuleringsmodel 

Anlægsejeren skal stille simuleringsmodeller til rådighed for Energinet Elsystemansvar A/S [1111], 

hvor disse simuleringsmodeller på korrekt vis skal afspejle det transmissionstilsluttede for-

brugsanlæg eller distributionssystems egenskaber i stationær tilstand. Til brug ved tidsdomæ-

neanalyser skal anlægsejeren desuden stille en dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) til 

rådighed for Energinet Elsystemansvar A/S. Til analyse af harmoniske forhold i det kollektive 

elforsyningsnet, herunder forbrugsanlæg eller distributionssystemets bidrag til harmonisk 

emission i nettilslutningspunktet, skal anlægsejeren ligeledes stille en harmonisk simulerings-

model til rådighed. 
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Kravet til simuleringsmodeller og leveringsomfang for de enkelte typer af transmissionstilslut-

tede forbrugsanlæg og distributionssystemer fremgår af Tabel Tabel Tabel Tabel 1111. Anlægsejeren er ansvarlig for, 

at en sådan modelfremsendelse finder sted til rette tid i henhold til den gældende procedure 

for nettilslutning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og distributionssystemer og forord-

ningens øvrige bestemmelser. 

 

ForbrugsForbrugsForbrugsForbrugsanlæganlæganlæganlæg    og distributionsog distributionsog distributionsog distributionssystemtypesystemtypesystemtypesystemtype    ModelkravModelkravModelkravModelkrav    

Transmissionstilsluttet distributionssystem - Anlægskategori 1 Stationær simuleringsmodel 

Harmonisk simuleringsmodel 

Transmissionstilsluttet forbrugsanlæg - Anlægskategori 3 Stationær simuleringsmodel 

 

Transmissionstilsluttet forbrugsanlæg - Anlægskategori 4 Stationær simuleringsmodel 

RMS-simuleringsmodel 

Harmonisk simuleringsmodel 

Transmissionstilsluttet forbrugsanlæg - Anlægskategori 5 Stationær simuleringsmodel 

 

Transmissionstilsluttet forbrugsanlæg - Anlægskategori 6 Stationær simuleringsmodel 

 

Tabel 1 Krav til simuleringsmodeller opdelt på forbrugsanlæg og distributionssystemtyper 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de define-

rede overensstemmelsesprøvninger [1111] samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal 

fremsende den nødvendige dokumentation herfor. 

 

Såfremt det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller distributionssystem indeholder eks-

terne komponenter, fx af hensyn til overholdelse af nettilslutningskrav, energileverancer til det 

kollektive elforsyningsnet eller til levering af kommercielle systemydelser (fx automatisk fre-

kvens- eller spændingsregulering), skal simuleringsmodellen indeholde den nødvendige repræ-

sentation af disse komponenter, gældende for alle påkrævede modeltyper. 

 

Anlægsejeren skal, fra det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller distributionssystems 

designfase til tidpunktet for meddelelse af endelig nettilslutningstilladelse, løbende holde 

Energinet Elsystemansvar A/S orienteret, hvis de foreløbige anlægs- og modeldata ikke længe-

re kan antages at repræsentere det pågældende forbrugs- eller distributionssystem. 

 

For et eksisterende transmissionstilsluttet forbrugs- eller distributionssystem, hvor der foreta-

ges væsentlige ændringer af anlæggets egenskaber, skal anlægsejeren stille en opdateret og 

dokumenteret simuleringsmodel til rådighed for det ændrede anlæg, jf. nedenstående: 

 

• For transmissionstilsluttede distributionssystemerFor transmissionstilsluttede distributionssystemerFor transmissionstilsluttede distributionssystemerFor transmissionstilsluttede distributionssystemer    ----    Anlægskategori 1Anlægskategori 1Anlægskategori 1Anlægskategori 1 kræves opdate-

ring af relevante modelparametre i henhold til en aftalt opdateringshyppighed som 

følge af permanente ændringer af et givet transmissionstilsluttet distributionssystem, 

fx i form af restrukturering, gennemført kabellægning, ændringer af skillesteder 

(grænselægning), eller væsentlige ændringer af det tilsluttede forbrug eller produkti-

on. Væsentlige ændringer omfatter net- og systemmæssige ændringer, der har afgø-

rende indflydelse på den koordinerede planlægning og drift af det kollektive elforsy-

ningsnet. 
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• For transmissionstilsluttede For transmissionstilsluttede For transmissionstilsluttede For transmissionstilsluttede forbrugsanlægforbrugsanlægforbrugsanlægforbrugsanlæg    ----    AAAAnlægskategori 3 nlægskategori 3 nlægskategori 3 nlægskategori 3 ----    6666 forudsættes den 

nødvendige modelopdatering kun at omfatte udskiftede anlægskomponenter eller sy-

stemer til kontrol, regulering eller anlægsbeskyttelse, idet det antages, at Energinet 

Elsystemansvar A/S i udgangspunktet har en gyldig simuleringsmodel for det pågæl-

dende transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Hvor dette ikke er tilfældet, vil en væ-

sentlig ændring af et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg medføre krav om en kom-

plet og fuldt dokumenteret simuleringsmodel i henhold til nærværende modelkrav-

specifikation. 

 

Modelleverancen betragtes først som afsluttet, når Energinet Elsystemansvar A/S har godkendt 

de af anlægsejeren fremsendte simuleringsmodeller og den påkrævede dokumentation. 

 

2.1 Overordnet dokumentationskrav 

2.1.1 Transmissionstilsluttede distributionssystemer – Anlægskategori 1 

Ved modelleringen af transmissionstilsluttede distributionssystemer anvender Energinet Elsy-

stemansvar A/S et generisk netækvivalent til repræsentation af distributionssystemet i skille-

fladen med transmissionssystemet. Kravet til simuleringsmodeller for transmissionstilsluttede 

distributionssystemer omfatter primært levering/opdatering af relevante netdata i henhold til 

grundstrukturen for den anvendte netækvivalent. 

 

For transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaskede netområder, jf. 

definitionen i AfsnitAfsnitAfsnitAfsnit    3.1.13.1.13.1.13.1.1, skal modeldata leveres i dataformatet CGMES2.4.15 eller nyere 

(IEC61970-600). Efter aftale med Energinet Elsystemansvar A/S kan der anvendes et alternativt 

dataformat, som umiddelbart kan indlæses i simuleringsværktøjet DigSILENT PowerFactory 

uden informationstab. 

 

For transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som afgrænsede netområder, jf. 

definitionen i Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 3.1.13.1.13.1.13.1.1, kan modeldata leveres i et defineret regnearksformat. Efter aftale 

med Energinet Elsystemansvar A/S kan der anvendes et alternativt dataformat, som umiddel-

bart kan indlæses i simuleringsværktøjet DigSILENT PowerFactory uden informationstab. 

 

Modelspecifikke dokumentationskrav er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 

2.1.2 Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg – Anlægskategori 3 - 6 

For at sikre korrekt modelanvendelse, skal de påkrævede simuleringsmodeller dokumenteres i 

form af en brugervejledning med beskrivelser af modellernes strukturelle opbygning samt 

beskrivelser af simuleringsmodellernes parametrering og gyldige randbetingelser i form af 

arbejdspunkter og eventuelle restriktioner i relation til netforhold (kortslutningsforhold og R/X-

forhold) i nettilslutningspunktet og i fejlstedet i forbindelse med simulering af eksterne hæn-

delser i det kollektive elforsyningsnet. Ligeledes skal brugervejledningen indeholde oplysninger 

om særlige modeltekniske forhold, fx det maksimalt anvendelige tidsskridt for den anvendte 

ligningsløser i forbindelse med gennemførelse af dynamiske simuleringer m.m. 
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Brugervejledningen skal desuden omfatte beskrivelser af de i simuleringsmodellen implemen-

terede kontrol-, beskyttelses- og reguleringsfunktioner til brug ved evaluering af forbrugsanlæg 

gets egenskaber i nettilslutningspunktet, hvor et særligt fokus skal rettes mod følgende for-

hold: 

 

• Enstregsdiagram med angivelse af simuleringsmodellens elektriske hovedkomponen-

ter frem til nettilslutningspunktet. 

• Beskrivelse af simuleringsmodellens elektriske indgangs- og udgangssignaler (elektri-

ske terminaler), herunder relevante forhold i relation til anvendte målepunkter, deres 

måleenheder og anvendte baseværdier for disse. 

• En samlet parameterliste, hvor alle parameterværdier skal kunne genfindes i de med-

følgende datablade for hovedkomponenter, blokdiagrammer og overføringsfunktio-

ner m.m. 

• Beskrivelse af opbygning og aktiveringsniveauer for anvendte beskyttelsesfunktioner. 

• Beskrivelse af opsætning og initialisering af simuleringsmodellen samt eventuelle be-

grænsninger for anvendelsen af denne. 

• Beskrivelse af, hvorledes simuleringsmodellen kan integreres i en større net- og sy-

stemmodel, som anvendt af Energinet Elsystemansvar A/S. 

• Entydig versionsstyring af simuleringsmodellen og den tilhørende dokumentation. 

 

Modelspecifikke dokumentationskrav er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 
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3. Modeltekniske krav 

3.1 Transmissionstilsluttede distributionssystemer – Anlægskategori 1 

3.1.1 Krav til stationær simuleringsmodel (stationære forhold) 

Til modelleringen af transmissionstilsluttede distributionssystemer anvender Energinet Elsy-

stemansvar A/S et generisk netækvivalent til repræsentation af distributionssystemet i skille-

fladen med transmissionssystemet, dvs. forbrug og produktion samt reaktive komponenter på 

aggregeret niveau, tilsluttet ab 60-10 kV for en given 150-132 kV station og/eller ab 60-10 kV 

for en given 60-10 kV station tilsluttet det pågældende distributionssystem, hvor dette detalje-

ringsniveau er påkrævet. 

 

I forbindelse med den løbende opdatering af den anvendte net- og systemmodel gennemfører 

Energinet Elsystemansvar A/S relevante modeltilpasninger og aggregeringer af forbrug og pro-

duktionsanlæg m.m. på stationsniveau på baggrund af opdaterede data for de beskrevne mo-

delelementer. 

 

Trods forskelligheden i den regionale opbygning af, og driftsformen, for transmissionstilslutte-

de distributionssystemer, anvendes dette netækvivalent til repræsentation af de to grundlæg-

gende nettopologier for distributionssystemer: 

 

• Distributionssystemer drevet som formaskede 60-10 kV netområder, dvs. flersidet for-

synet fra flere 150-132/60-30 kV stationer, hvormed distributionssystemet drives pa-

rallelt med transmissionssystemet. 

• Distributionssystemer drevet som afgrænsede 60-10 kV netområder, dvs. ensidet for-

synet fra én 150-132/60-10 kV station, hvormed paralleldrift mellem distributionssy-

stemet og transmissionssystemet ikke finder sted under normal koblingstilstand. 

 

Netækvivalentets grundstruktur ab 60-10 kV fremgår af Bilag 1Bilag 1Bilag 1Bilag 1    og Bilag 2og Bilag 2og Bilag 2og Bilag 2 og består af følgende 

modelelementer: 

 

• Det maksimalt tilsluttede forbrug (aggregeret niveau): 

o Konventionelt forbrug – aktiv effekt [MW]. 

o Centrale varmepumper� – aktiv effekt [MW]. 

o Centrale elkedler� – aktiv effekt [MW]. 

• Installeret produktionskapacitet (aggregeret niveau): 

o Ældre vindmøller (idriftsat før 2004) – aktiv effekt [MW]. 

o Nye vindmøller (idriftsat efter 2004) – aktiv effekt [MW]. 

o Decentrale kraftvarmeværker (aggeregering af mindre anlæg) – aktiv effekt 

[MW]. 

o Decentrale kraftvarmeværker (individuelle anlæg ≥ 10 MW) – aktiv effekt 

[MW]. 

o Solcelleanlæg (aggregering af mindre anlæg) – aktiv effekt [MW] 

o Solcelleanlæg (individuelle anlæg ≥ 10 MW) – aktiv effekt [MW]. 

• Ækvivalent� for egengenerering af reaktiv effekt, hidrørende fra gennemført kabel-

lægning af distributionssystemet – reaktiv effekt [Mvar]. 
 

�
 Dette elforbrug omfatter kun større centrale enheder tilsluttet ab 60-10 kV niveau. Mindre enheder forudsættes indregnet i det 

aggerede konventionelle elforbrug. 
�

 Dette ækvivalent beregnes på baggrund af oplysninger om den samlede mængde tilsluttet kabel ab 60-10 kV niveau. 
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• Mærkeeffekt og mærkespænding for installerede reaktive komponenter (reaktorer og 

kondensatorbatterier) – reaktiv effekt [Mvar]. 

• For reaktive komponenter kræves følgende supplerende oplysninger: 

o Er komponenten fasttilsluttet et kabelanlæg (JA/NEJ)? 

o Er komponenten kobbelbar (JA/NEJ)? 

o Er komponentens ydelse variabel (JA/NEJ) og i givet fald inden for hvilket in-

terval [Mvar]? 

o Kriterier for ind- og udkobling, fx anvendt hysterese for tilladelig udveksling 

af reaktiv effekt i referencepunktet, eller andre lokale kriterier? 

 

3.1.1.1 Modelkrav for transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaske-

de netområder 

For transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaskede netområder inde-

holder det anvendte netækvivalentet, foruden relevante 150-132/60-10 kV stationer, en fuld 

repræsentation af 60-30 kV forbindelser og 60-30/10 kV stationer og tilhørende modelelemen-

ter, jf. AfsnitAfsnitAfsnitAfsnit    3.1.13.1.13.1.13.1.1, som indgår i det betragtede netområde. Dette udvidede modeldetaljerings-

niveau er nødvendigt for at kunne sikre en korrekt repræsentation af spændings- og Mvar-

reguleringen i skillefladen samt belastningsfordelingen mellem transmissionssystemet og di-

stributionssystemet. Dette er relevant ved identifikation af eventuelle driftsmæssige begræns-

ninger som følge af ovennævnte paralleldrift under normale driftsforhold samt i forbindelse 

med driftsmæssige omlægninger i transmissionssystemet eller distributionssystemet. 

 

For transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaskede netområder kræves 

følgende supplerende data for 60-30 kV distributionssystemer: 

 

• Data for 60-30 kV forbindelser (kabler/luftledninger) 

o Entydig navngivning i henhold til nedenstående syntaks: 

� Stationsforkortelse� (station A/knudepunkt A� - forbindelsens start-

punkt) = XXX 

� Stationsforkortelse (station B/knudepunkt B – forbindelsens slut-

punkt) = YYY 

� Spændingsniveau = ZZ 

� Systemnummer = W 

� Eksemplificeret: XXX_ZZ_YYY-W/HEL_60_LYK-2 

o Elektriske data for hver delstrækning�: 

� Entydig ID�: ”delstrækning 1”, ”delstrækning 2”,… 

� Ledertype (kabel, luftledning, ledermateriale og ledertype/tværsnit). 

� Resistans [Ohm/km] angivet ved 20 oC - synkron og 0-komposant. 

� Induktans [Ohm/km] - synkron og 0-komposant. 

� Kapacitans [µF/km] - synkron og 0-komposant. 

� Nominel overføringsevne� [A] for hver delstrækning. 
 

�
 Anvendte stationsforkortelser skal godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S 
�

 Begrebet ”Station/knudepunkt” anvendes også ved navngivning af afgreningspunkter. 
�

 Begrebet ”delstrækning” finder anvendelse for 60-30 kV forbindelser bestående af overgange mellem forskellige ledertyper, fx kabler 

og luftledninger, forskellige kabeltyper eller mastetyper, hvor de elektriske egenskaber kan være forskellige for de enkelte delstræk-

ninger. 
�

 Delstrækning 1 har startpunkt i station A/knudepunkt A, jf. ovenstående syntaks. 
�

 Såfremt der anvendelses forskellige overføringsevner for en given 60-30 kV forbindelse, fx ved indregning af vindtillæg for luftlednin-

ger, skal det oplyses i form af belastningstabeller i et defineret regnearksformat. 
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� Længde [km] af hver delstrækning. 

• Topologikort (diagram) med entydig angivelse af normal koblingstilstand, herunder 

oplysninger om skillesteder (grænselægning) for det tilsluttede distributionssystem. 

o De til et netområde tilsluttede 60-30 kV stationer skal fremgå af topologikor-

tet: 

� Anvendte 60-30 kV ring- og radialstrukturer skal fremgå af topologi-

kortet. 

• Oplysninger om forudsætninger for reserveforsyning af en given 150-132/60-10 kV 

station: 

o Forudsættes 60-10 kV stationsreserve (JA/NEJ) ? 

o Forudsættes 60-10 kV netreserve (JA/NEJ) ? 

� 60-30 kV reserveforbindelser skal angives, jf. Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 3.1.1.4.13.1.1.4.13.1.1.4.13.1.1.4.1.... 

 

3.1.1.2 Modelkrav for transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som afgrænse-

de netområder 

Gældende for transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som afgrænsede netområ-

der kræves følgende supplerende data for 60-30 kV distributionssystemer: 

 

• Topologikort (diagram) med entydig angivelse af normal koblingstilstand, herunder 

oplysninger om skillesteder (grænselægning) for det tilsluttede distributionssystem. 

o De til et netområde tilsluttede 60-30 kV stationer skal fremgå af topologikor-

tet: 

� Anvendte 60-30 kV ring- og radialstrukturer skal fremgå af topologi-

kortet. 

• Oplysninger om forudsætninger for reserveforsyning af en given 150-132/60-10 kV 

station: 

o Forudsættes 60-10 kV stationsreserve (JA/NEJ)? 

o Forudsættes 60-10 kV netreserve (JA/NEJ)? 

� 60-30 kV reserveforbindelser skal angives, jf. AfsnitAfsnitAfsnitAfsnit    3.1.1.4.13.1.1.4.13.1.1.4.13.1.1.4.1. 

 

På forlangende skal anlægsejeren stille data for de i Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 3.1.13.1.13.1.13.1.1 beskrevne modelelementer til 

rådighed for Energinet Elsystemansvar A/S. 

 

3.1.1.3 Nøjagtighedskrav 

Der stilles ikke krav til nøjagtighed. Anlægsejeren skal sikre, at den påkrævede dataudveksling 

sker på baggrund af konsoliderede data. 

 

3.1.1.4 Øvrige modelkrav for transmissionstilsluttede distributionssystemer 

3.1.1.4.1 Status for 60-30 kV reserveforbindelser 

Til brug for vurdering af mulighederne for opretholdelse af regional/lokal forsyningssikkerhed, 

jf. Energinets Netdimensioneringskriterier for net over 100 kV [2222], herunder vurdering af beho-

vet for etablering af stationsreserve for en given 150-132/60-10 kV station, skal simulerings-

modellen indeholde oplysninger om eksisterende 60-30 kV reserveforbindelser mellem vilkårli-

ge 150-132/60-10 kV stationer, for hvilke reserveforsyningen aktuelt er baseret på disse reser-

veforbindelser. 

  



Network Code on Demand Connection (DCC) - krav til simuleringsmodel  10/21
 

Dok. 17/07437-43 – Til arbejdsbrug/Restricted 

3.1.1.4.2 Relæbeskyttelse anvendt ved 150-132/60-10 kV stationer 

Til analyse af kritiske fejludkoblingstider for fejl� i skillefladen mellem transmissionssystemet og 

distributionssystemet, herunder selektivitetsundersøgelser, kræves data for den forventede 

fejludkoblingstid ved korrekt fejludkobling via de primære relæbeskyttelsessystemer og tilsva-

rende fejludkoblingstiden ved udkobling via de anvendte reservebeskyttelsessystemer. 

 

Konkret kræves nedenstående supplerende data for anvendte relæbeskyttelsessystemer for en 

given 150-132/60-10 kV station: 

 

• Maksimal funktionstid (tid for udkobling af en vilkårlig, fejlramt netkomponent) [s] via 

de primære relæbeskyttelsessystemer. 

• Maksimal funktionstid (tid for udkobling af en vilkårlig, fejlramt netkomponent) [s] via 

de anvendte reservebeskyttelsessystemer. 

 

3.1.1.4.3 Frekvensaflastning 

Til analyse af dynamiske forhold i forbindelse med større frekvensvariationer i det kollektive 

elforsyningsnet, herunder aktivering af den påkrævede frekvensaflastning jf. Teknisk forskrift 

TF 2.1.2, Automatisk og manuel elforbrugsaflastning [3333], kræves data for den etablerede fre-

kvensaflastning for det samlede forbrug tilsluttet en given 150-132/60-10 kV station. 

 

Konkret kræves oplysninger om det anvendte princip for etableret frekvensaflastning, opdelt 

på nettilslutningspunkt og spændingsniveau: 

 

• Forbrugsudkobling – effekt [MW] udkoblet for hvert anvendt trin. 

• Aktiveringsniveau – frekvens [Hz] indstilling for hvert anvendt trin. 

• Tidsforsinkelse – tid [s] indstilling for hvert anvendt trin. 

 

Gældende for transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaskede netområ-

der angives ovenstående oplysninger for de 60-10 kV stationer, hvor frekvensaflastningen er 

etableret. 

 

3.1.1.4.4 Systemværn 

Til analyse af dynamiske forhold i det kollektive elforsyningsnet, fx i forbindelse med regionale- 

eller lokale driftsforstyrrelser, hvor der sker aktivering af systemværn eller anden supplerende 

anlægsbeskyttelse i det transmissionstilsluttede distributionssystem til fx udkobling eller ned-

regulering af decentral produktion, kræves data for disse installerede systemværn. 

  

 

�
 Dette omfatter udelukkende samleskinnefejl eller fejl på netkomponenter (transformere, kabler samt luftledninger m.m.), som er 

tilsluttet en 150-132/60-10 kV station. 
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Konkret kræves oplysninger om det anvendte princip for etablerede systemværn, opdelt på 

nettilslutningspunkt og spændingsniveau: 

 

• Produktionskapacitet – effekt [MW] omfattet af systemværnet. 

• Aktiveringskriterier for det anvendte systemværn – fx relæ- og afbryderlogik eller 

SCADA-initiering. 

• Aktiveringsniveau	 – fx overstrøm[A]. 

• Tidsforsinkelse – tid [s] for aktivering af systemværnet. 

• Reguleringshastighed – effektgradient [MW/s], hvormed produktionen ændres. 

 

Gældende for transmissionstilsluttede distributionssystemer drevet som formaskede netområ-

der angives ovenstående oplysninger for de 60-10 kV stationer, hvor systemværn er etableret. 

 

3.1.2 Krav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) 

Ikke påkrævet. 

 

3.1.3 Krav til harmonisk simuleringsmodel 

Der stilles kun krav til harmonisk simuleringsmodel for transmissionstilsluttede distributionssy-

stemer, hvori der tilsluttes distributionstilsluttede anlæg med betydende indflydelse på trans-

missionsnettet, hvor dette er identificeret jf. Bilag 1.FBilag 1.FBilag 1.FBilag 1.F (Tilslutningsproces for anlæg på DSO-

niveau. Det påkræves, at Netvirksomheden udleverer en harmonisk simuleringsmodel for disse 

betydende distributionstilsluttede anlæg. 

 

Simuleringsmodellen skal repræsentere det distributionstilsluttede anlægs emission af harmo-

niske overtoner og passive harmoniske respons (harmonisk impedans) i frekvensområdet 50-

2500 Hz i anlæggets nettilslutningspunktet i distributionssystemet. Modellen skal indeholde de 

relevante synkron-, invers- og nul-sekvensimpedanser i det specificerede frekvensområde med 

en frekvensopløsning på 1 Hz. 

 

Såfremt en fuldt detaljeret simuleringsmodel leveres, skal der specificeres en metode for 

summering af emission fra de harmoniske kilder, som forbrugsanlægget består af. Dette kan 

enten gøres ved at specificere krav til fastsættelse af vinklen på Théveninspændingen for hver 

harmonisk frekvens, givet specifikt for hver harmonisk kilde, eller ved at benytte en summe-

ringslov som eksempelvis angivet i IEC 61000-3-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 

3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, 

HV and EHV power systems [4444]. 

 

Benyttes en summeringslov, skal α- koefficienterne fastsættes af anlægsejeren. Der skal rede-

gøres for valg af α-koefficienterne for alle harmoniske. For begge metoder skal der at redegø-

res for, at den anvendte metode giver et korrekt respons for det transmissionstilsluttede for-

brugsanlægs samlede emission. 

 

Såfremt det distributionstilsluttede anlægs emission eller impedanser er afhængige af anlæg-

gets arbejdspunkt, skal modellen leveres ved tre effektområder ved nominel spænding og nul 

reaktiv effekt: P = 0,0 pu, P = 0,5 pu og P = 1,0 pu. Derudover skal det beskrives, hvordan reak-

 

	
 Såfremt der anvendes trinvis aktivering og nedregulering, skal dette angives og beskrives. 
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tiv effekt påvirker den harmoniske emission og impedans. Det er anlægsejerens ansvar at do-

kumentere afhængighed af arbejdspunktet samt at sikre korrekt implementering i modellerne. 

 

Netvirksomheden skal desuden udleverer data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår 

i distributionssystemsinfrastrukturen mellem det distributionstilsluttede anlæg og nettilslut-

ningspunktet mellem Energinet Elsystemansvar A/S og Netvirksomheden. Dette i et omfang og 

et detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet frekvensafhængig simulerings-

model i frekvensområdet 50 Hz til 2500 Hz. Omfanget af leverancen aftales mellem Energinet 

Elsystemansvar A/S og Netvirksomheden. 

 

3.1.3.1 Nøjagtighedskrav 

Metoden, der anvendes til opstilling af simuleringsmodellen for det transmissionstilsluttede 

distributionssystem, skal specificeres og godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S. Bestem-

mes modelparametre ved måling, skal en målerapport vedlægges som dokumentation. Desu-

den skal der redegøres for, hvordan modelparametre fastsættes ud fra målerapportens resul-

tater. Fastsættes modelparametre ved beregning eller simulering, skal den anvendte metode 

specificeres samt understøttes med eksempler på udledning af modelparametre. 

 

3.1.4 Krav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Ikke påkrævet. 

 

3.1.5 Særlige forhold for distributionssystemer omfattende flere anlægsejere eller bevil-

lingsområder 

For transmissionstilsluttede distributionssystemer omfattende flere anlægsejere eller bevil-

lingsområder tilsluttet en given 150-132/60-10 kV station, har ejeren af nettilslutningspunk-

tet�
 ansvaret for fremsendelse af for de påkrævede modeldata til Energinet Elsystemansvar 

A/S. 

 

3.2 Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg – Anlægskategori 3 - 5 

 

3.2.1 Krav til stationær simuleringsmodel (stationære forhold) 

Simuleringsmodellen skal indeholde oplysninger om effektforbrugets sammensætning opdelt 

på væsentlige hovedkategorier (fx UPS-tilsluttet forbrug, motorlast og invertertilsluttet for-

brug). En væsentlig hovedkategori udgør mere end 20 % af det nominelle aktive effektforbrug. 

 

Simuleringsmodellen skal indeholde oplysninger om forbruget i nettilslutningspunktet for det 

samlede forbrugsanlæg, jf. Tabel Tabel Tabel Tabel 2222. Aktiv effekt (P) angives i pu af forbrugsanlæggets nominelle 

aktive effekt som funktion af spænding (U) og frekvens (f) i nettilslutningspunktet. Tilhørende 

værdier for reaktiv effekt (Q) angives i pu af forbrugsanlæggets nominelle aktive effekt. 

  

 

�

 Nettilslutningspunktet defineres som 60-10 kV terminalerne for en 150-132/60-10 kV transformer, jf. den definerede ejergrænse. 
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U [pu]U [pu]U [pu]U [pu]    P [pu]P [pu]P [pu]P [pu]    QQQQ    [pu][pu][pu][pu]        f [Hz]f [Hz]f [Hz]f [Hz]    P [pu]P [pu]P [pu]P [pu]    QQQQ    [pu][pu][pu][pu]    

1,3   51,5   

1,2   51,0   

1,1   50,5   

1,01,01,01,0    1,01,01,01,0        50,050,050,050,0    1,01,01,01,0        

0,9   49,8   

0,7   49,5   

0,6   49,2   

0,5   49,0   

0,4   48,5   

0,3   48,0   

0,2   47,5   

Tabel 2 Spændings- og frekvensafhængighed for tilsluttet forbrug 

 

3.2.2 Krav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) – Anlægskategori 4 

De i Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 1111 beskrevne net- og systemanalyser gennemføres i RMS-tidsdomænet (Root Mean 

Square), hvor de pågældende simuleringer typisk omfatter analyse af systemsvaret i forbindel-

se med kortslutningsfejl eller ved spændings- og frekvensafvigelser i det kollektive elforsy-

ningsnet. Simuleringsmodellen forudsættes anvendt ved analyser af scenarier omfattende alle 

driftstilstande for det kollektive elforsyningsnet, beskrevet i Kommissionens Forordning (EU) 

2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmis-

sionssystemer (SO GL).[5555], herunder normal, skærpet og nøddrift samt reetablering efter en 

omfattende driftsforstyrrelse. Simuleringstiden er typisk 60 sekunder. 

 

Simuleringsmodellen for det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg skal repræsentere for-

brugsanlæggets stationære og dynamiske egenskaber i nettilslutningspunktet, gældende for 

det definerede normaldriftsområde [1111] og under alle relevante stationære netforhold, hvor 

forbrugsanlægget skal kunne drives. Simuleringsmodellen skal kunne repræsentere det trans-

missionstilsluttede forbrugsanlægs stationære og dynamiske egenskaber i forbindelse med 

nedenstående eksterne hændelser, eller kombinationer af disse eksterne hændelser, i det 

kollektive elforsyningsnet: 

 

• Kortslutning i nettilslutningspunktet, hvor en kortslutning her kan antage form som: 

o En fase-jord kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

o En tofaset kortslutning uden eller med jordberøring med en vilkårlig impe-

dans i fejlstedet. 

o En trefaset kortslutning med en vilkårlig impedans i fejlstedet. 

• Spændingsforstyrrelser med en varighed indenfor den påkrævede minimumssimule-

ringstid, jf. Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3, og som minimum indenfor indsvingningsforløbet for for-

brugsanlæggets overgang til en ny stationær tilstand. 

• Frekvensforstyrrelser med en varighed indenfor den påkrævede minimumssimule-

ringstid, jf. Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3, og som minimum indenfor indsvingningsforløbet for for-

brugsanlæggets overgang til en ny stationær tilstand. 
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3.2.2.1 Spændingsafhængighed  

Simuleringsmodellen skal indeholde nedenstående oplysninger om det transmissionstilsluttede 

forbrugsanlægs spændingsafhængighed: 

 

a) Spændingsafhængighed ved en spændingsændring i POC fra 1,0 pu til 0,5 pu. 

b) Spændingsafhængighed ved en spændingsændring i POC fra 0,9 pu til 1,1 pu. 

c) Spændingsafhængighed ved overspændingsforløbet i POC som angivet med blå kurve 

i Figur Figur Figur Figur 1111. 

d) Spændingsafhængighed ved underspændingsforløbet i POC som angivet med pink 

kurve i Figur Figur Figur Figur 1111. 
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Figur 1 Over- og underspændingsforløb i POC 

Simuleringerne skal dokumenteres ved hjælp af kurver, der viser den aktive og reaktive effekt 

over 60 sekunder. Spændingen i POC kan simuleres ved hjælp af en styret spændingskilde. 

 

3.2.2.2 Frekvensafhængighed 

Simuleringsmodellen skal indeholde nedenstående oplysninger om det transmissionstilsluttede 

forbrugsanlægs frekvensafhængighed: 

 

a) Frekvensafhængighed ved frekvensændringer i POC indenfor området 47,5-51,5 Hz i 

trin á 0,5 Hz. 

Simuleringerne skal dokumenteres ved hjælp af kurver, der viser den aktive og reaktive effekt 

over 60 sekunder. Frekvensen i POC kan simuleres ved hjælp af en styret spændingskilde. 

 

3.2.2.3 Overordnede modelkrav 

Den dynamiske simuleringsmodel skal: 

 

• Repræsentere interne hovedkategorier af forbrug separat, hvis disse hovedkategorier 

reagerer væsentligt forskelligt på eksterne hændelser. 

• Indeholde relevante beskyttelsesfunktioner, som kan aktiveres, og som helt eller del-

vist kan udkoble det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ved eksterne hændelser 

og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

• Indeholde relevante interne reguleringsfunktioner, fx viklingskoblere for de anvendte 

nettilslutningstransformere til spændingsregulering af forbrugsanlæggets interne in-

frastruktur, herunder relevante blokeringskriterier (fx underspænding og overspæn-

ding). 
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• Indeholde genindkoblingskriterier og genetableringstid efter forbrugsudkobling eller 

overgang til lokal forsyning (fx UPS eller nødstrømsanlæg). 

• Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under sym-

metriske hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

• Kunne benyttes til simulering af effektivværdier (RMS) i de enkelte faser under asym-

metriske hændelser og fejl i det kollektive elforsyningsnet. 

• Som minimum kunne benyttes i frekvensområdet fra 47,5 Hz til 51,5 Hz og i spæn-

dingsområdet fra 0,0 pu til 1,4 pu. 

• Kunne initialiseres i et stabilt arbejdspunkt på baggrund af én enkelt loadflow-

simulering uden efterfølgende iterationer. Ved initialisering skal den afledte værdi 

(dx/dt) for enhver af simuleringsmodellens tilstandsvariable være mindre end 0,0001. 

• Kunne beskrive forbrugsanlæggets dynamiske egenskaber i mindst 60 sekunder efter 

enhver af ovenstående eksterne hændelser i det kollektive elforsyningsnet. 

• Være numerisk stabil ved gennemførelse af en simulering på minimum 60 sekunder 

uden påtrykning af et hændelsesforløb eller ændring af randbetingelser, hvor de si-

mulerede værdier for aktiv effekt, reaktiv effekt, spænding og frekvens skal forblive 

konstante under hele simuleringsforløbet. 

• Være numerisk stabil ved et momentant vektorspring på op til 20 grader i nettilslut-

ningspunktet. 

• Kunne udnytte numeriske ligningsløsere med variabelt tidsskridt i intervallet 1 til 10 

ms. 

• Ikke indeholde krypterede eller kompilerede dele (accepteres ikke), da Energinet Elsy-

stemansvar A/S skal kunne kvalitetssikre resultaterne fra simuleringsmodellen og ved-

ligeholde denne uden begrænsninger ved softwareopdatering m.m. 

 

Det accepteres, at simuleringsmodellen i løbet af et gennemført simuleringsforløb giver enkel-

te fejlmeddelelser om manglende konvergens i forbindelse med påtrykte eksterne hændelser. 

Dette vil dog i udgangspunktet blive opfattet som modelimplementeringsmæssig imperfektion, 

hvor årsagen og forslag til afhjælpning af denne skal fremgå af den tilhørende modeldokumen-

tation. Såfremt det kan dokumenteres, at simuleringsmodellens konvergensmæssige forhold 

har negativ indvirkning på anvendelsen af Energinet Elsystemansvar A/S’ samlede net- og sy-

stemmodel, vil den pågældende simuleringsmodel blive afvist. 

 

Såfremt det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg indeholder flere parallelle enheder, skal 

simuleringsmodellen kunne repræsentere forbrugsanlæggets egenskaber i nettilslutningspunk-

tet, jf. ovenstående. 

 

Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i seneste udgave af simuleringsværktøjet 

DIgSILENT PowerFactory ved anvendelse af de indbyggede netkomponentmodeller og stan-

dardprogrammeringsfunktioner, hvilket skal afspejles i den anvendte modelstruktur m.m. 

 

Data for netkomponenter og øvrige elektriske dele, som indgår i forbrugsanlægsinfrastruktu-

ren, skal have et omfang og et detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en fuldt funkti-

onsdygtig simuleringsmodel, som krævet i Afsnit Afsnit Afsnit Afsnit 2222. 

 

Såfremt den stationære simuleringsmodel er identisk med den beskrevne dynamiske simule-

ringsmodel, bortfalder kravet om en separat stationær simuleringsmodel. 
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3.2.2.4 Nøjagtighedskrav 

Simuleringsmodellen skal repræsentere det transmissionstilsluttede forbrugsanlægs stationæ-

re og dynamiske egenskaber i nettilslutningspunktet. Simuleringsmodellen skal således reagere 

tilstrækkeligt nøjagtigt i forhold til det fysiske forbrugsanlægs stationære svar for et gyldigt 

stationært arbejdspunkt og tilsvarende for det dynamiske svar i forbindelse med en ekstern 

hændelse i det kollektive elforsyningsnet. 

 

Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret, fx på baggrund af målinger fra 

lignende transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller målinger fra de hovedkomponenter, der 

udgør den overvejende del af forbrugsanlægget. 

 

3.2.3 Krav til harmonisk simuleringsmodel 

Simuleringsmodellen for det samlede transmissionstilsluttede forbrugsanlæg skal repræsente-

re forbrugsanlæggets emission af harmoniske overtoner og passive harmoniske respons (har-

monisk impedans) i frekvensområdet 50-2500 Hz i nettilslutningspunktet, gældende for for-

brugsanlæggets definerede normaldriftsområde [1111] og under alle relevante stationære netfor-

hold, hvor forbrugsanlæggets skal kunne drives. 

 

Hvis det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er opbygget af enkelte enheder, der alle bidra-

ger med emission af harmoniske, skal der leveres en aggregeret simuleringsmodel, som er 

repræsentativ for den samlede emission fra forbrugsanlægget samt det passive harmoniske 

respons set fra nettilslutningspunktet. Som alternativ til den aggregerede simuleringsmodel 

kan en fuldt detaljeret simuleringsmodel leveres, hvori alle relevante kilder til harmonisk emis-

sion og komponenter, der har en effekt på den harmoniske impedans, er inkluderet. Begge 

modeltyper skal være repræsentative for det transmissionstilsluttede forbrugsanlægs samlede 

emission af heltals-harmoniske, angivet som RMS-spændinger, samt forbrugsanlæggets passive 

respons i frekvensområdet 50 Hz til 2500 Hz set fra nettilslutningspunktet. Modellerne skal 

indeholde de relevante synkron-, invers- og nul-sekvensimpedanser i det specificerede fre-

kvensområde med en frekvensopløsning på 1 Hz. 

 

Såfremt en fuldt detaljeret simuleringsmodel leveres, er det anlægsejerens ansvar at specifice-

re en metode for summering af emission fra de harmoniske kilder, som forbrugsanlægget be-

står af. Dette kan enten gøres ved at specificere krav til fastsættelse af vinklen på Thévenin-

spændingen for hver harmonisk frekvens, givet specifikt for hver harmonisk kilde, eller ved at 

benytte en summeringslov som eksempelvis angivet i IEC 61000-3-6: Electromagnetic compa-

tibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting 

installations to MV, HV and EHV power systems [4444]. 

 

Benyttes en summeringslov, skal α- koefficienterne fastsættes af anlægsejeren. Der skal rede-

gøres for valg af α-koefficienterne for alle harmoniske. For begge metoder er det anlægseje-

rens ansvar at redegøre for, at den anvendte metode giver et korrekt respons for det transmis-

sionstilsluttede forbrugsanlægs samlede emission. 

 

Data for netkomponenter og øvrige dele, som indgår i anlægsinfrastrukturen, skal have et 

omfang og et detaljeringsniveau, som muliggør opbygning af en komplet frekvensafhængig 

simuleringsmodel i frekvensområdet 50 Hz til 2500 Hz. Dette inkluderer opsamlingskabler, 

transformere, filtre mm. Omfanget af leverancen godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S. 
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Udbygges det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg over tid, leveres en simuleringsmodel for 

hvert udbygningsstadie eller det beskrives, hvordan en samlet model benyttes til at repræsen-

tere de enkelte udbygningsstadier. Omfanget af dette aftales mellem anlægsejeren og Energi-

net Elsystemansvar A/S. 

 

Såfremt det transmissionstilsluttede forbrugsanlægs emission eller impedanser er afhængige af 

anlæggets arbejdspunkt, skal modellen leveres ved tre effektområder ved nominel spænding 

og nul reaktiv effekt: P = 0,0 pu, P = 0,5 pu og P = 1,0 pu. Derudover skal det beskrives, hvordan 

reaktiv effekt påvirker den harmoniske emission og impedans. Det er anlægsejerens ansvar at 

dokumentere afhængighed af arbejdspunktet samt at sikre korrekt implementering i modeller-

ne. 

 

3.2.3.1 Nøjagtighedskrav 

Metoden, der anvendes til opstilling af simuleringsmodellen for det transmissionstilsluttede 

forbrugsanlæg, skal specificeres og godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S. Bestemmes 

modelparametre ved måling, skal en målerapport vedlægges som dokumentation. Desuden 

skal der redegøres for, hvordan modelparametre fastsættes ud fra målerapportens resultater. 

Fastsættes modelparametre ved beregning eller simulering, skal den anvendte metode specifi-

ceres samt understøttes med eksempler på udledning af modelparametre. 

 

3.2.4 Krav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Ikke påkrævet. 

 

3.3 Transmissionstilsluttede forbrugsanlæg - Anlægskategori 6 

3.3.1 Krav til stationær simuleringsmodel (stationære forhold) 

Til modellering af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 6 skal anlægsejeren levere 

belastningsprofiler for samtlige nettilslutningspunkter, hvor et sådant forbrugsanlæg er tilslut-

tet transmissionssystemet. 

 

Ved ændring i køreplaner, eller ved udbygning af køreledningsanlæg, kan Energinet Elsystem-

ansvar A/S kræve opdaterede belastningsprofiler for relevante transmissionstilsluttede for-

brugsanlæg af den pågældende kategori. 

 

Belastningsprofilerne leveres med angivelse af det transmissionstilsluttede forbrugsanlægs 

optag af aktiv og reaktiv effekt med en tidsopløsning på et sekund. Det aftales mellem Energi-

net Elsystemansvar A/S og anlægsejeren, hvilket tidsrum belastningsprofilerne skal dække. 

Belastningsprofilerne for samtlige nettilslutningspunkter skal være tidssynkroniserede, således 

at effektforbrugets samtidighed er korrekt repræsenteret. 

 

For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg i kategori 6 kan modeldata leveres i et defineret 

regnearksformat. 
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3.3.2 Nøjagtighedskrav 

Der stilles ikke krav til nøjagtighed. Anlægsejeren skal sikre, at den påkrævede dataudveksling 

sker på baggrund af konsoliderede data. 

 

3.3.3 Krav til dynamisk simuleringsmodel (RMS-model) 

Ikke påkrævet. 

 

3.3.4 Krav til harmonisk simuleringsmodel 

Ikke påkrævet. 

 

3.3.5 Krav til transient simuleringsmodel (EMT-model) 

Ikke påkrævet. 
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Bilag 1 – Netækvivalent for formaskede 60-10 kV netområder 
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Bilag 2 – Netækvivalent for afgrænsede 60-10 kV netområder 

 



1/24 

 

Dok. 17/07437-46 Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

+45 70 10 22 44 

info@energinet.dk  

CVR-nr. 28 98 06 71 

 
BILAG 1.E BILAG 1.E BILAG 1.E BILAG 1.E ----    KRAV FOR SPÆNDINGSKVKRAV FOR SPÆNDINGSKVKRAV FOR SPÆNDINGSKVKRAV FOR SPÆNDINGSKVALITET FOR ALITET FOR ALITET FOR ALITET FOR 

TRANSMISSIONSTILSLUTTRANSMISSIONSTILSLUTTRANSMISSIONSTILSLUTTRANSMISSIONSTILSLUTTEDE TEDE TEDE TEDE 

DISTRIBUTIONSSYSTEMEDISTRIBUTIONSSYSTEMEDISTRIBUTIONSSYSTEMEDISTRIBUTIONSSYSTEMER OG FORBRUGSANLÆGR OG FORBRUGSANLÆGR OG FORBRUGSANLÆGR OG FORBRUGSANLÆG    
 

 

 

 

  CFJ FBN PHT JBO 

 Publiceret udgave 03-09-2018 06-09-2018 07-09-2018 07-09-2018 

REV. BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GENNEMGÅET GODKENDT 

 

 

 

 

 

RevisionsoversigtRevisionsoversigtRevisionsoversigtRevisionsoversigt    

AFSNIT ÆNDRING REV DATO 

 

Ændringer i forbindelse med Forsyningstilsynets 

høring – specifikation af kategorier og fjernelse af 

kategori 2. 

1 18.01.2019 

    

    

    

    

    

    

    

 

  



2/24 
 

Dok.17/07437-46 Til arbejdsbrug/Restricted 

Indhold 

1. Terminologi og definitioner ............................................................ 5 

1.1 Definitioner ........................................................................................................... 5 

1.1.1 Anlæg ........................................................................................................ 5 

1.1.2 Anlægsejer ................................................................................................ 5 

1.1.3 Anlægskategorier ..................................................................................... 5 

1.1.4 Anlægskomponent ................................................................................... 5 

1.1.5 Baggrundharmonisk spændingsforvrængning ......................................... 5 

1.1.6 Distributionssystem – kategori 1 .............................................................. 5 

1.1.7 Distributionssystemsoperatør .................................................................. 6 

1.1.8 Elforsyningsvirksomheden........................................................................ 6 

1.1.9 Elkvalitet ................................................................................................... 6 

1.1.10 Emissionsgrænser ..................................................................................... 6 

1.1.11 Energinet Elsystemansvar A/S .................................................................. 6 

1.1.12 Flicker ....................................................................................................... 6 

1.1.13 Flickerbidrag ............................................................................................. 6 

1.1.14 Forbrugsanlæg - kategori 3....................................................................... 6 

1.1.15 Forbrugsanlæg - kategori 4....................................................................... 6 

1.1.16 Forbrugsanlæg - kategori 5....................................................................... 7 

1.1.17 Forbrugsanlæg - kategori 6....................................................................... 7 

1.1.18 Forbrugsanlægsoperatør .......................................................................... 7 

1.1.19 Grænseværdi for harmonisk spændingsforvrængningsbidrag (GHF) ....... 7 

1.1.20 Harmonisk emission ................................................................................. 7 

1.1.21 Harmonisk netimpedans .......................................................................... 8 

1.1.22 Harmonisk planlægningsmargin ............................................................... 8 

1.1.23 Harmonisk spektrum ................................................................................ 8 

1.1.24 Harmonisk spændingsforvrængning ........................................................ 8 

1.1.25 Harmonisk spændingsforvrængningsbidrag (HF) ..................................... 8 

1.1.26 Harmonisk spændingsovertone................................................................ 8 

1.1.27 Interharmonisk ......................................................................................... 8 

1.1.28 Interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag ..................................... 8 

1.1.29 Interharmonisk undergruppe ................................................................... 8 

1.1.30 Kollektive elforsyningsnet ........................................................................ 8 

1.1.31 Netimpedanspolygoner ............................................................................ 9 

1.1.32 Nettilslutningsaftale ................................................................................. 9 

1.1.33 Nettilslutningspunkt ................................................................................. 9 

1.1.34 Netvirksomhed ......................................................................................... 9 

1.1.35 Planlægningsniveau .................................................................................. 9 

1.1.36 Spændingsubalance .................................................................................. 9 

1.1.37 Spændingsubalancebidrag ....................................................................... 9 

1.1.38 Spændingsubalancevektor ....................................................................... 9 

1.1.39 Spændingskvalitetsparametre .................................................................. 9 

1.1.40 Systemmodel afgrænset ved impedanspolygoner ................................... 9 

1.1.41 Tilgængelige harmoniske forvrængningsbånd ......................................... 9 

1.1.42 Total harmonisk spændingsforvrængning .............................................. 10 

1.1.43 Transmissionsvirksomhed ...................................................................... 10 

2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser

 ....................................................................................................... 11 



3/24 
 

Dok.17/07437-46 Til arbejdsbrug/Restricted 

3. Harmonisk spændingsforvrængning ............................................. 11 

3.1 Planlægningsniveau og definition af harmonisk spændingsforvrængningsbidrag11 

3.1.2 Fast harmonisk spændingsforvrængningsbidrag ................................... 12 

3.1.3 Spændingsforvrængningsbidrag baseret på baggrundstøjsmåling ........ 12 

3.2 Eftervisning af krav til det harmoniske spændings forvrængningsbidrag .......... 13 

3.2.1 Eftervisning af krav ved tildeling af fast harmoniske spændings 

forvrængningsbidrag .............................................................................. 13 

3.2.2 Eftervisning af krav for forvrængningsbidrag baseret på 

baggrundstøjsmåling .............................................................................. 14 

3.2.3 Datagrundlag for eftervisning af krav til det harmoniske spændings 

forvrængningsbidrag ved beregning ...................................................... 14 

3.2.4 Eftervisning af krav ved måling............................................................... 16 

4. Interharmoniske ............................................................................ 17 

4.2 Fastsættelse af krav for interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag ......... 17 

5. Spændingsubalance ...................................................................... 18 

5.1 Planlægningsniveau og definition af spændingsubalancebidrag ........................ 18 

5.2 Fastsættelse af krav for spændingsubalancebidraget – anlægskategori 3 til 5 .. 18 

5.3 Fastsættelse af krav for spændingsubalancebidraget – anlægskategori 6 ......... 18 

5.4 Eftervisning af krav for spændingsubalance - anlægskategori 3 til 5 ................. 19 

5.5 Eftervisning af krav for anlægskategori 6 ........................................................... 19 

6. Flicker ............................................................................................ 21 

7. DC-indhold ..................................................................................... 22 

8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 ....... 23 

9. Referencer ..................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

  



4/24 
 

Dok.17/07437-46 Til arbejdsbrug/Restricted 

Læsevejledning 

Denne kravspecifikation indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende spændingskva-

litet for transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsan-

læg. 

 

Ved vurdering af de forskellige typer transmissionstilslutninger, som er defineret herunder, skal 

de forskellige elkvalitetsparametre i nettilslutningspunktet dokumenteres. Disse parametre, 

samt metoder til eftervisning af dem, beskrives i denne kravspecifikation.  

 

Kravspecifikationen er bygget op således, at afsnit 1 indeholder terminologi og definitioner, 

som anvendes i kravspecifikationen. Definitioner i teksten er tydeliggjort med kursiv skrift. 

 

Metoderne og kravene er specificerede i afsnit 3 til 8. 

 
Kravspecifikationen udgives også på engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
Kravspecifikationen er udgivet af Energinet og kan hentes på Energinets hjemmeside, 
www.energinet.dk 
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1. Terminologi og definitioner 

 

1.1 Definitioner 

I dette afsnit er anført de definitioner, der benyttes i dokumentet.  

 

1.1.1 Anlæg 

Generel betegnelse for forbrugsanlæg og distributionssystemer. 

 

1.1.2 Anlægsejer 

Anlægsejer er den, der juridisk ejer forbrugsanlægget eller distributionssystemet. Anlægsejer 

kan overdrage det driftsmæssige ansvar til en forbrugsanlægsoperatør eller distributionssy-

stemsoperatør. 

 

1.1.3 Anlægskategorier 

Der defineres tilsammen 6 forskellige kategorier af transmissionstilsluttede distributionssyste-

mer og forbrugsanlæg: 

 

1. Distributionssystem – Kategori 1  

2. Forbrugsanlæg – Kategori 3  

3. Forbrugsanlæg – Kategori 4  

4. Forbrugsanlæg – Kategori 5  

5. Forbrugsanlæg – Kategori 6  

 

1.1.4 Anlægskomponent 

En anlægskomponent er en komponent eller et delsystem, der indgår i et samlet forbrugsan-

læg eller distributionssystemstilslutning. 

 

1.1.5 Baggrundharmonisk spændingsforvrængning  

Den harmoniske spændingsforvrængning, der eksisterer i nettilslutningspunktet inden distribu-

tionssystemet eller forbrugsanlægget tilsluttes.  

 

1.1.6 Distributionssystem – kategori 1  

Et distributionssystem, som er kendetegnet ved ét eller flere POC til transmissionssystemet og 

som desuden, afhængigt af aktuelle driftsforhold, har elektrisk sammenkobling - eller mulighed 

for elektrisk sammenkobling - med et eller flere distributionssystemer.  

 

Distributionssystemet leverer transport af elektricitet for kunder tilsluttet på distributionssy-

stemets kollektive højspændings-, mellemspændings- og lavspændingsnet. 

 

Hvis elforsyningsvirksomheden ved ansøgning om nettilslutning vurderer, at der er risiko for 

væsentlige udfordringer med spændingskvaliteten, skal elforsyningsvirksomheden rette hen-

vendelse til Energinet Elsystemansvar A/S, jf. processen i bilag 1.F. 
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1.1.7 Distributionssystemsoperatør  

Distributionssystemsoperatøren er den virksomhed, der har det driftsmæssige ansvar for an-

lægget via ejerskab eller kontraktmæssige forpligtelser.  

 
1.1.8 Elforsyningsvirksomheden 

Elforsyningsvirksomheden er den virksomhed, i hvis net et anlæg er tilsluttet elektrisk. Ansvars-

forholdene i det kollektive elforsyningsnet er opdelt på flere netvirksomheder og én transmissi-

onsvirksomhed. 

 

Netvirksomheden er den virksomhed, der med bevilling driver det kollektive elforsyningsnet på 

højst 100 kV. 

 

Transmissionsvirksomheden er den virksomhed, der med bevilling driver det kollektive elforsy-

ningsnet over 100 kV. 

 

1.1.9 Elkvalitet 

Generel betegnelse for kvaliteten af den spænding, der eksisterer i transmissionsnettet. Elkva-

liteten defineres på baggrund af en række spændingskvalitetsparametre. 

 

1.1.10 Emissionsgrænser 

Grænseværdier for de gældende spændingskvalitetsparametre. 

 

1.1.11 Energinet Elsystemansvar A/S 

Virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerheden og en 

effektiv udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem. 

 

1.1.12 Flicker 

Flicker er hurtige spændingsfluktuationer, der for nogle typer af lyskilder bliver identificeret 

ved flimren til irritation for øjet. Flicker måles som beskrevet i DS/EN 61000-4-15 [1]. 

 

1.1.13 Flickerbidrag 

Anlæggets bidrag af flicker til transmissionsnettet. 

 

1.1.14 Forbrugsanlæg - kategori 3 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, 

FON) og tildeling af FON, kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksimale 

trækningsret.  

 

Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt der er 

forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrækkelighed og/eller 

forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfældet, vil de konkrete 

omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

 

1.1.15 Forbrugsanlæg - kategori 4 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, 

FON) og tildeling af FON, ikke kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksima-

le trækningsret.  
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Forbrugsanlæggets forbrug kan, efter aftale med Energinet Elsystemansvar A/S, øges til den 

tildelte maksimale trækningsret ved en trinvis udbygning af det eksisterende forbrugsanlæg. 

  

Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt der er 

forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrækkelighed og/eller 

forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfældet, vil de konkrete 

omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

 

1.1.16 Forbrugsanlæg - kategori 5 

Et forbrugsanlæg, som, i forbindelse med afslutning af nettilslutningsprocessen (EON, ION, 

FON) og tildeling af FON, kan eftervise maksimalt forbrug i forhold til den tildelte maksimale 

trækningsret.  

 

Forbrugsanlægget er anvendt i spidslastsituationer med maksimalt 500 fuldlastækvivalens-

timer årligt.  

 

Den tildelte maksimale trækningsret kan i konkrete tilfælde være begrænset, såfremt der er 

forudsigelig risiko for mangel på nettilstrækkelighed, mangel på effekttilstrækkelighed og/eller 

forringelse af robustheden i transmissionssystemet. Hvis dette er tilfældet, vil de konkrete 

omstændigheder være angivet i nettilslutningsaftalen.  

 

1.1.17 Forbrugsanlæg - kategori 6 

Kørestrømsforsyning for elektrisk togdrift, hvor anlæggets forsynings- og fordelingsstationer er 

tilsluttet transmissionsnettet. 

 

Forsynings- og fordelingsstationerne er sammenkoblet med Banedanmarks øvrige kørestrøms-

system for elektrisk togdrift. 

 

Denne type af forbrugsanlæg kan adskille sig væsentligt fra de øvrige transmissionstilsluttede 

forbrugsanlæg med hensyn til tilslutnings- og forbrugskarakteristika. 

 

1.1.18 Forbrugsanlægsoperatør  

Forbrugsanlægsoperatøren er den virksomhed, der har det driftsmæssige ansvar for anlægget 

via ejerskab eller kontraktmæssige forpligtelser.  

 

1.1.19 Grænseværdi for harmonisk spændingsforvrængningsbidrag (GHF) 

Den grænse, der sættes for det harmoniske spændingsforvrængningsbidrag. 

 

1.1.20 Harmonisk emission  

Det transmissionstilsluttede anlægs emission af harmoniske, indeholdende den harmoniske 

spændingsforvrængning, som er forårsaget af harmoniske spændinger eller strømme fra det 

transmissionstilsluttede anlæg (aktivt introduceret forvrængning) samt forstærkning af eksiste-

rende baggrundsharmonisk spændingsforvrængning i nettilslutningspunktet grundet interakti-

on mellem anlæggets og transmissionsnettets harmoniske netimpedans (passivt introduceret 

forvrængning). 
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1.1.21 Harmonisk netimpedans 

Den frekvensafhængelige netimpedans, evalueret som synkronsekvens-, inverssekvens- og 

nulsekvensimpedanser, udtrykt enten som en real og imaginær værdi eller som en længde og 

vinkel.  

 

1.1.22 Harmonisk planlægningsmargin 

Den del af det tilgængelige harmoniske forvrængningsbånd, som reserveres til fremtidige an-

læg samt anvendes som sikkerhed i tilfælde af afvigelser.  

 

1.1.23 Harmonisk spektrum  

En afbildning af fourierkoefficienterne (frekvenskomposanter) hidrørende fra en fourieranalyse 

af et givet signal. 

 

1.1.24 Harmonisk spændingsforvrængning 

Forvrængningen af netspændingen grundet indhold af en eller flere højere ordens harmoniske 

spændingsovertoner. Bidraget kan dække det samlede bidrag i form af den totale harmoniske 

spændingsforvrængning eller være opgjort per harmonisk spændingsovertone. 

 

1.1.25 Harmonisk spændingsforvrængningsbidrag (HF) 

Det transmissionstilsluttede anlægs bidrag af harmoniske spændingsforvrængning til transmis-

sionsnettet i nettilslutningspunktet. Bidraget kan dække det samlede bidrag i form af den totale 

harmoniske spændingsforvrængning eller være opgjort per harmonisk spændingsovertone. 

 

1.1.26 Harmonisk spændingsovertone 

Fourierkoefficient (frekvenskomposanter) hidrørende fra en fourieranalyse af et givet spæn-

dingssignal, hvor frekvensen gældende for fourierkoefficienten er et heltals multiplum af 

grundtonefrekvensen.  

 

1.1.27 Interharmonisk 

Fourierkoefficient (frekvenskomposanter) hidrørende fra en fourieranalyse af et givet spæn-

dingssignal, hvor frekvensen gældende for fourierkoefficienten ikke er et heltals multiplum af 

grundtonefrekvensen.  

 

1.1.28 Interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag 

Forbrugsanlæggets eller distributionssystemets bidrag af interharmonisk spændingsforvræng-

ning til transmissionsnettet i nettilslutningspunktet. Bidraget opgøres ved interharmoniske 

undergrupper.  

 

1.1.29 Interharmonisk undergruppe 

Gruppering af en række interharmoniske, udført som beskrevet i DS/EN 61000-4-7  [2]. 

 
1.1.30 Kollektive elforsyningsnet 

Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at trans-

portere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. 

 

Distributionsnettet defineres som det kollektive elforsyningsnet med nominel spænding på 

højsthøjsthøjsthøjst 100 kV.  
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Transmissionsnettet defineres som det kollektive elforsyningsnet med nominel spænding overoveroverover 

100 kV. 

 
1.1.31 Netimpedanspolygoner 

Metode for beskrivelse af transmissionsnettets frekvensafhængige netimpedans i nettilslut-

ningspunktet. 

 

1.1.32 Nettilslutningsaftale 

Betingelser og vilkår, som indgås mellem elforsyningsvirksomheden og anlægsejer, og som 

inkluderer relevante data og specifikke krav og forhold. 

 

1.1.33 Nettilslutningspunkt 

Nettilslutningspunktet (POC) er det fysiske punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor forbrugs-

anlægget eller distributionssystemet er tilsluttet eller kan tilsluttes. 

 

Alle krav specificeret i denne kravspecifikation er gældende i nettilslutningspunktet. Det er 

elforsyningsvirksomheden, der anviser nettilslutningspunktet. 

 
1.1.34 Netvirksomhed 

Netvirksomheden er den virksomhed, der med bevilling driver det kollektive elforsyningsnet på 

højst 100 kV. 

 
1.1.35 Planlægningsniveau 

Det niveau for en given spændingskvalitetsparameter hvorefter transmissionsnettet planlæg-

ges. 

 

1.1.36 Spændingsubalance 

Indholdet af inverssekvensspænding, opgjort i procent af synkronsekvensspændingen. 

 

1.1.37 Spændingsubalancebidrag  

Anlæggets bidrag af spændingsubalance til transmissionsnettet i nettilslutningspunktet. 

 

1.1.38 Spændingsubalancevektor 

Spændingsubalancevektoren er defineret som forholdet mellem inverssekvens- og synkronse-

kvensspændingen, begge udtrykt som vektorer. 

 

1.1.39 Spændingskvalitetsparametre 

De parametre, som spændingskvaliteten opgøres efter. Specifikt benyttes harmonisk spæn-

dingsforvrængning, interharmoniske, flicker, spændingsubalance og DC-indhold.  

 

1.1.40 Systemmodel afgrænset ved impedanspolygoner 

Afgrænset simuleringsmodel af transmissionsnettet omkring et nettilslutningspunkt. 

 

1.1.41 Tilgængelige harmoniske forvrængningsbånd 

Det bånd, som er til rådighed efter baggrundsharmonisk spændingsforvrængning er fratrukket 

planlægningsniveauerne.   
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1.1.42 Total harmonisk spændingsforvrængning  

Den totale harmoniske spændingsforvrængning beregnes som: 

 

���� = �� �	

��

	
  

 

hvor �	  er effektivværdien (RMS) af den h’ende harmoniske spændingsovertone udtrykt som 

en procentdel af effektivværdien af grundtonespændingen.  

 
1.1.43 Transmissionsvirksomhed 

Transmissionsvirksomheden er den virksomhed, der med bevilling driver det kollektive elforsy-

ningsnet over 100 kV.  
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2. Formål, anvendelsesområde og forvaltningsmæssige bestemmelser 

Dette dokument er bilag 1.E til de anmeldte krav, som fastsætter gennemførselsforanstaltnin-

ger på baggrund af EU-forordning 2016/1388 (DCC); her i foreskrives krav til spændingskvalitet. 

 

3. Harmonisk spændingsforvrængning 

Afsnit 3 er gældende for anlægskategorierne 3 til 6.  

 

Der fastsættes grænseværdier for anlæggets maksimale bidrag til harmonisk spændingsfor-

vrængning i nettilslutningspunktet.  

 

3.1 Planlægningsniveau og definition af harmonisk spændingsforvrængningsbidrag   

Anlægget tildeles grænseværdier i nettilslutningspunktet, dækkende anlæggets harmoniske 

spændingsforvrængningsbidrag. Energinet Elsystemansvar A/S benytter planlægningsniveauer 

for højspændingssystemer angivet i IEC 61000-3-6 [3], Tabel 2, og vil koordinere det enkelte 

anlægs bidrag i henhold til disse niveauer.  

 

Grænseværdierne for anlægget fastlægges som grænseværdi for harmonisk spændingsfor-

vrængningsbidrag (GHF), og defineres som det maksimale harmoniske spændingsforvræng-

ningsbidrag (HF), som anlægget må bibringe transmissionsnettet.  

 

Anlæggets harmoniske spændingsforvrængningsbidrag inkluderer: 

 

a) den harmoniske spændingsforvrængning forårsaget af harmoniske spændinger eller 

strømme fra anlægget (aktivt introduceret forvrængning)  

b) forstærkning af eksisterende baggrundsharmonisk spændingsforvrængning i nettil-

slutningspunktet grundet interaktion mellem anlæggets og transmissionsnettets har-

moniske netimpedans (passivt introduceret forvrængning). 

 

Bidragene illustreres grafisk i Figur 1. 

  

Figur 1 Grafisk præsentation af bidragene til den harmoniske spændingsforvrængning i nettil-

slutningspunktet efter idriftsættelse af anlægget 
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Der fastsættes en unik grænse per harmonisk spændingsovertone fra den 2. til den 50. orden. 

Disse grænser fastsættes som effektivværdien af den enkelte harmoniske spændingsovertone, 

udtrykt som en procentdel af effektivværdien af grundtonespændingen. Foruden grænsevær-

dien per harmonisk spændingsovertone fastsættes der en grænse for den totale harmoniske 

spændingsforvrængning (����). Den totale harmoniske spændingsforvrængning beregnes 

som: 

 

���� = �� �	

��

	
  

 

hvor �	  er effektivværdien (RMS) af den h’ende harmoniske spændingsovertone, udtrykt som 

en procentdel af effektivværdien af grundtonespændingen.  

 

Alle de omtalte harmoniske spændingsovertoner er definerede som 95-procent-fraktilniveauer, 

beregnet på basis af 10 minutters aggregerede værdier målt over en uge. Aggregeringen forta-

ges som specificeret i DS/EN 61000-4-30 [4].  

 

3.1.1.1 Fastsættelse af krav for harmonisk spændingsforvrængningsbidrag 

Krav til harmonisk spændingsforvrængningsbidrag kan fastsættes ved at benytte en af de to 

metoder, som er beskrevet i afsnit 3.1.2 og 3.1.3.  

 

Metoden vælges af anlægsejer og godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

3.1.2 Fast harmonisk spændingsforvrængningsbidrag 

Anlæggets harmoniske spændingsforvrængningsbidrag må maksimalt antage 10 % af planlæg-

ningsniveauerne angivet i IEC 61000-3-6, Tabel 2 [3]; dog kan grænseværdien mindst antage 

0,1 % af effektivværdien af grundtonespændingen. Der fastsættes en grænseværdi for den 

totale harmoniske spændingsforvrængning på 0,2 %. 

 

3.1.3 Spændingsforvrængningsbidrag baseret på baggrundstøjsmåling 

Grænseværdien for det harmoniske spændingsforvrængningsbidrag fastsættes af Energinet 

Elsystemansvar A/S. Grænseværdien fastsættes per harmonisk spændingsovertone ud fra prin-

cippet vist i Figur 2. 
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Figur 2 Illustration af metode benyttet til fastsættelse af grænseværdi for harmonisk spæn-

dingsforvrængningsbidrag 

 

Metoden for grænsefastsættelse bygger på, at niveauet af baggrundsharmonisk spændingsfor-

vrængning i nettilslutningspunktet er kendt for alle relevante harmoniske overtoner. Baseret på 

dette beregnes det tilgængelige harmoniske forvrængningsbånd. Dette deles mellem de plan-

lagte anlæg (produktion eller forbrug), der måtte tilslutte sig i eller nær nettilslutningspunktet 

for anlægget. En del af det tilgængelige harmoniske forvrængningsbånd reserveres til fremtidi-

ge anlæg samt anvendes som sikkerhed i tilfælde af afvigelser. Det reserverede bånd benæv-

nes harmonisk planlægningsmargin. Størrelsen fastsættes af Energinet Elsystemansvar A/S og 

kan variere i størrelse fra tilslutningspunkt til tilslutningspunkt.  

 

Grænseværdien for det harmoniske spændingsforvrængningsbidrag for anlæg nummer et be-

regnes ved aritmetisk at fratrække baggrundsniveauet og den harmoniske planlægningsmargin 

fra planlægningsniveauet for den pågældende harmoniske spændingsovertone. Herudover 

fratrækkes grænsen tildelt andre anlæg, der ikke er en del af den baggrundsharmoniske spæn-

dingsforvrængning på tidspunktet for måling (se Figur 2):  

 �(ℎ)���� = �(ℎ)�� − �(ℎ)��� − �(ℎ)�� − �(ℎ)���
 − ⋯− �(ℎ)���� 

 

Det betyder, at det er anlægsejers ansvar at vælge en passende metode til summering af bi-

dragene fra aktiv harmonisk emission og forstærkning af den eksisterende harmoniske bag-

grundsforvrængning (passiv harmonisk emission).  

 

3.2 Eftervisning af krav til det harmoniske spændings forvrængningsbidrag  

Kravene til forvrængningsbidraget for anlægget kan eftervises ved at følge en af to frem-

gangsmåder. Fremgangsmåden beskrevet i afsnit 3.2.1 forudsætter, at grænseværdierne er 

fastsat efter afsnit 3.1.2. Er grænseværdierne fastsat efter afsnit 3.1.3, benyttes metoden be-

skrevet i afsnit 3.2.2.  

 

3.2.1 Eftervisning af krav ved tildeling af fast harmoniske spændings forvrængningsbidrag 

Kravene ved tildeling af et fast harmonisk spændingsforvrængningsbidrag eftervises ved at 

forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at bidraget forårsaget af anlægget er negliger-
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bart i nettilslutningspunktet (U(h)<0,1 %). Omfanget af datagrundlaget for eftervisning af krav 

beskrevet i afsnit 3.2.3 kan reduceres ved brug af denne tilgang. Omfanget aftales mellem 

anlægsejer og Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

3.2.2 Eftervisning af krav for forvrængningsbidrag baseret på baggrundstøjsmåling 

For at eftervise, at anlægget opfylder kravene til harmonisk spændingsforvrængning før spæn-

dingssætning, skal anlægsejer udføre et teoretisk studie, der dokumenterer, om anlæggets 

harmoniske forvrængningsbidrag er lavere end de oplyste grænser. Dette skal eftervises under 

alle de operationelle konfigurationer hvormed anlægget skal drives, så 95-procent-

fraktilgrænsen af en uges 10-minutters-værdier bliver relevant. Dette inkluderer eventuelle 

temporære konfigurationer under idriftsættelse af anlægget.  

 

Det er anlægsejers ansvar at fastsætte, samt at redegøre for, den anvendte metode til summe-

ring af harmonisk emission fra flere anlæg/enheder. Det er ligeledes anlægsejers ansvar at 

fastsætte, samt at redegøre for, metoden anvendt til summering af bidragene fra aktivt og 

passivt introduceret forvrængning (punkt a og b i afsnit 3.1).  

 

Metoden skal godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S. 

 

Godkendelse af kravene for de enkelte spændingsovertoner samt ����  opnås, hvis: 

 

 
 

Foruden anlæggets harmoniske forvrængningsbidrag skal det fremgå af det teoretiske studie, 

hvor store bidragene fra aktiv emission samt forstærkning af den eksisterende baggrundshar-

moniske spændingsforvrængning (passiv emission) er inden summering (punkt a og b i afsnit 

3.1). Det præcise omfang af studiet samt beregningsmetoden aftales mellem anlægsejer og 

Energinet Elsystemansvar A/S, inden studiet udføres. Anlægsejer fremsender en beskrivelse af 

studieindhold og metodebeskrivelse, inden studiet udføres. 

 

3.2.3 Datagrundlag for eftervisning af krav til det harmoniske spændings forvrængningsbi-

drag ved beregning 

Energinet Elsystemansvar A/S udleverer følgende data for eftervisning af kravene til forbrugs-

anlæggets harmoniske forvrængningsbidrag: 

 

1. Niveauet af baggrundsharmonisk spændingsforvrængning  

2. Netimpedanspolygoner i anlæggets tilslutningspunkt eller systemmodel afgrænset ved 

impedanspolygoner 

 

3.2.3.1 Baggrundsharmonisk spændingsforvrængning  

Baggrundsharmonisk spændingsforvrængning oplyses som 95-procent-fraktil af 10-minutters-

værdier, der er aggregerede som beskrevet i DS/EN 61000-4-30 [4] og målt over en uge. Der 

måles typisk i 6-12 måneder inden tilslutning, og de højeste harmoniske spændingsovertoner 

på de tre faser, målt over alle uger, oplyses.  
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Bemærk, at den oplyste baggrundsharmoniske forvrængning alene er til eftervisning af opera-

tionelle krav (GHF). For komponentdesign fastsættes designniveauerne af komponentprodu-

centen under forudsætning af, at de enkelte harmoniske overtoner kan antage planlægningsni-

veauerne i nettilslutningspunktet.  

 

3.2.3.2 Netimpedanspolygoner i forbrugsanlæggets tilslutningspunkt eller systemmodel 

afgrænset ved netimpedanspolygoner  

Det vælges af Energinet Elsystemansvar A/S, om transmissionsnettet bagved nettilslutnings-

punktet for forbrugsanlægget beskrives ved impedanspolygoner, eller om der oplyses en sy-

stemmodel afgrænset ved impendanspolygoner. Metoden fastsættes af Energinet Elsysteman-

svar A/S inden opstart af analyserne for eftervisning af krav.  

 

3.2.3.2.1 Netimpedanspolygoner i forbrugsanlæggets tilslutningspunkt 

Transmissionsnettets netimpedanspolygoner defineres i R-X planet, set fra nettilslutningspunk-

tet, uden at anlægget er tilsluttet. Netimpedanspolygonerne beregnes under en række net- og 

systemkonfigurationer, inklusive ikke-favorable, men planlagte, komponentudfald. Det harmo-

niske spektrum fra 50 Hz til 2500 Hz deles i en række frekvensintervaller, hvor hvert interval 

repræsenteres ved en seks-punkts polygon. Polygonens hjørnepunkter er grafisk vist på Figur 

3. 

 

 

Figur 3 Eksempel på netimpedanspolygon beskrivende for netimpedansen i nettilslutningspunk-

tet for anlægget  

Det er anlægsejers ansvar at eftervise, at det harmoniske forvrængningsbidrag er under de 

tildelte grænseværdier for harmonisk spændingsforvrængningsbidrag i hele polygonens områ-

de for hver polygon opgivet. Metoden for beregning ved brug af netimpedanspolygoner fast-

sættes af Energinet Elsystemansvar A/S i et samarbejde med anlægsejer. 

 

3.2.3.2.2 Systemmodel afgrænset ved netimpedanspolygoner  

Energinet Elsystemansvar A/S kan vælge at oplyse en systemmodel til brug for eftervisning af 

grænseværdier for harmonisk spændingsforvrængningsbidrag. Dette kan gøres, hvis systemets 

kompleksitet afstedkommer, at en systemmodel enten er mere repræsentativ grundet påvirk-

ning mellem dele af elsystemet, eller hvis det stiller anlægsejer mere fordelagtigt i forhold til 

eftervisning af kravene. Detaljerne for proces og metode, hvis en systemmodel oplyses, aftales 

mellem Energinet Elsystemansvar A/S og anlægsejer inden opstart af relevante studier.  
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3.2.4 Eftervisning af krav ved måling 

Metoden for eftervisning af krav ved måling fastsættes af Energinet Elsystemansvar A/S i sam-

arbejde med anlægsejer. Eftervisning foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske 

umiddelbart efter idriftsættelse, inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til enhver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 
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4. Interharmoniske 

Afsnit 4 er gældende for anlægskategorierne 3 til 6. 

 

4.1.1.1 Planlægningsniveau og definition af interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag   

Planlægningsniveauet for interharmoniske for transmissionsnettet fastsættes som beskrevet i 

IEC 61000-3-6 [3] og måles som defineret i IEC 61000-4-7 [2].  

 

4.2 Fastsættelse af krav for interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag 

Grænseværdier for interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag fastsættes som krav til de 

interharmoniske undergrupper. Hver enkelt interharmonisk undergruppe skal evalueres som 

beskrevet i DS/EN 61000-4-30 [4] og DS/EN 61000-4-7 [2]. Grænseværdien fastsættes til 0,36 

% i frekvensområdet fra 50 Hz op til 2,5 kHz i henhold til IEC 61000-3-6 [3]. Kravet er gældende 

for 95-procent-fraktilniveauer, beregnet på basis af 10-minutters aggregerede værdier målt 

over en uge. 

 

4.2.1.1 Eftervisning af krav 

Minimum seks måneder inden idriftsættelse af anlægget skal dokumentation for opfyldelse af 

krav til interharmoniske indleveres til Energinet Elsystemansvar A/S. Eftervisning kan ske ved 

brug af en af disse to metoder:  

 

1) Ved at forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at det interharmonisk spæn-

dingsforvrængningsbidrag forårsaget af anlægget er negligerbart i nettilslutnings-

punktet. 

2) Ved simulering under værst tænkelige driftsforhold ved brug af en simuleringsmodel, 

hvor kilder til interharmoniske er inkluderet. 

 

Vælges eftervisning af krav efter punkt 2, leverer Energinet Elsystemansvar A/S relevante data, 

som beskriver transmissionsnettet i nettilslutningspunktet.  Omfanget af data vil afhænge af 

den simuleringsmetode, der er valgt for eftervisning, og fastsættes derfor som en del heraf.  

 

Metode for eftervisning samt produkterne godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Eftervisning af krav ved måling foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske umid-

delbart efter idriftsættelse, inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til enhver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 
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5. Spændingsubalance 

Afsnit 5 er gældende for anlægskategorierne 3 til 6, dog hvor afsnit 5.2 + 5.4 kun er gældende 

for anlægskategorierne 3 til 5, og afsnit 5.3 + 5.5 kun er gældende for anlægskategori 6. 

 

Der fastsættes en grænse i nettilslutningspunktet for spændingsubalancen forårsaget af an-

lægget.  

 

5.1 Planlægningsniveau og definition af spændingsubalancebidrag  

Planlægningsniveauet for spændingsubalance for transmissionsnettet fastsættes som beskre-

vet i IEC 61000-3-13,  Tabel 2 [5]. En del af dette planlægningsniveau tildeles anlægget i nettil-

slutningspunktet.  

 

Spændingsubalancevektoren defineres generelt som: 

 

�� 
 = ��� 
��� � 

 

hvor ��� 
 er inverssekvensspændingen, og ��� � er synkronsekvensspændingen, begge fastsat som 

spændingsvektorer (beskrevet ved størrelse og vinkel) og bestemt i anlæggets nettilslutnings-

punkt.  

 

Spændingsubalancebidraget, forårsaget af tilslutning af anlægget til transmissionsnettet, defi-

neres som størrelsen af spændingsubalancebidragsvektoren �� 
,�"#$��. Spændingsubalancebi-

dragsvektoren bestemmes som differencen mellem spændingsubalancevektorerne, bestemt i 

anlæggets nettilslutningspunkt efter og før anlægget tilsluttes: 

 �� 
,�"#$�� =%�� 
,&'(&$ − �� 
,'ø$ 

 

hvor �� 
,'ø$ er spændingsubalancevektoren før anlægget tilsluttes, og  �� 
,&'(&$  er spændings-

ubalancevektoren efter anlægget tilsluttes.  

 

5.2 Fastsættelse af krav for spændingsubalancebidraget – anlægskategori 3 til 5 

Anlægget tillades at have et maksimalt spændingsubalancebidrag på 0,2 % i nettilslutnings-

punktet. Kravet er gældende for 95-procent-fraktilniveauer, beregnet på basis af 10-minutters 

aggregerede værdier målt over en uge 

 

Tilslutning af et anlæg kan lede til, at ubalancen i nettilslutningspunktet reduceres. Hvis dette 

er tilfældet, sættes størrelsen af spændingsubalancebidraget lig med nul, og kravet er dermed 

opfyldt.  

 

Tilslutningen af et balanceret forbrugsanlægkan lede til, at niveauet af ubalance i nettilslut-

ningspunktet forøges, hvis transmissionsnettet er asymmetrisk, og kortslutningsniveauet er 

lavt. En sådan forøgelse påhviler ikke anlægsejer.   

 

5.3 Fastsættelse af krav for spændingsubalancebidraget – anlægskategori 6 

Anlægget tillades at have et maksimalt spændingsubalancebidrag på 0,7 % i nettilslutnings-

punktet. Kravet er gældende for både 95-procent-fraktilniveauer, beregnet på basis af 10-
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minutters aggregerede værdier målt over en uge, samt 99-procent-fraktilniveauer beregnet på 

basis af 3-sekunders aggregerede værdier målt over en dag.  Aggregeringen fortages som spe-

cificeret i DS/EN61000-4-30 [4]. 

 

Tilslutning af et anlæg kan lede til, at ubalancen i nettilslutningspunktet reduceres. Hvis dette 

er tilfældet, sættes størrelsen af spændingsubalancebidraget lig med nul, og kravet er dermed 

opfyldt.  

 

Tilslutningen af et balanceret anlæg kan lede til, at niveauet af ubalance i nettilslutningspunktet 

forøges, hvis transmissionsnettet er asymmetrisk, og kortslutningsniveauet er lavt. En sådan 

forøgelse påhviler ikke anlægsejer.   

 

5.4 Eftervisning af krav for spændingsubalance - anlægskategori 3 til 5 

Minimum seks måneder inden idriftsættelse af anlægget skal dokumentation for opfyldelse af 

krav til spændingsubalance indleveres til Energinet Elsystemansvar A/S. Eftervisning kan ske 

ved brug af en af de to metoder beskrevet nedenfor:  

 

1) Ved at forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at spændingsubalancebidraget 

forårsaget af anlægget er negligerbare i nettilslutningspunktet. 

2) Ved simulering under værst tænkelige driftsforhold ved brug af en simuleringsmodel, 

hvor kilder til spændingsubalance er inkluderet 

 

Ved eftervisning af krav efter punkt 2 leverer Energinet Elsystemansvar A/S relevante data, som 

beskriver transmissionsnettet i nettilslutningspunktet.  Omfanget af data vil afhænge af den 

simuleringsmetode, der er valgt for eftervisning, og fastsættes derfor som en del heraf. 

 

Metode for eftervisning samt produkterne godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Eftervisning af krav ved måling foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske umid-

delbart efter idriftsættelse, inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til enhver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 

 

5.5 Eftervisning af krav for anlægskategori 6 

Minimum seks måneder inden idriftsættelse af forbrugsanlægget skal dokumentation for op-

fyldelse af krav til spændingsubalance indleveres til Energinet Elsystemansvar A/S. Eftervisning 

kan ske ved brug af en af de to metoder beskrevet nedenfor:  

 

1) Ved at forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at spændingsubalancebidraget 

forårsaget af anlægget er negligerbare i nettilslutningspunktet. 

2) Ved simulering under værst tænkelige driftsforhold ved brug af en simuleringsmodel, 

hvor kilder til spændingsubalance er inkluderet 

 

Ved eftervisning af krav efter punkt 2 leverer Energinet Elsystemansvar A/S relevante data, som 

beskriver transmissionsnettet i nettilslutningspunktet.  Omfanget af data vil afhænge af den 

simuleringsmetode, der er valgt for eftervisning, og fastsættes derfor som en del heraf. 

 

Metode for eftervisning samt produkterne godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  
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Eftervisning af krav ved måling foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske umid-

delbart efter idriftsættelse, inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til enhver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 
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6. Flicker 

Afsnit 6 er gældende for anlægskategorierne 3 til 6. 

 

Der fastsættes en grænse i nettilslutningspunktet for flicker forårsaget af anlægget.  

 

6.1.1.1 Planlægningsniveau og definition af flickerbidrag 

Planlægningsniveauet for flicker for transmissionsnettet fastsættes som beskrevet i IEC 61000-

3-7 [6] og måles som defineret i DS/EN 61000-4-15 [1] .  

 

6.1.1.2 Fastsættelse af krav for flicker 

Kravene til flickerbidraget for anlægget i nettilslutningspunktet vises i Tabel 1. De fastsættes 

som mindste tilrådelige grænser j f. IEC 61000-3-7 [6]. 

 

Parametre Grænse *+(  0,25 *,(  0,35 

Tabel 1 Grænseværdier for flicker forårsaget af forbrugsanlægget *+(  er korttidsflickerintensitet, og *,(  er langtidsflickerintensitet, begge defineret som beskre-

vet i DS/EN 61000-4-15 [1]. 

 

6.1.1.3 Eftervisning af krav 

Minimum seks måneder inden idriftsættelse af anlægget skal dokumentation for opfyldelse af 

krav til flicker indleveres til Energinet Elsystemansvar A/S. Eftervisning kan ske ved brug af en af 

disse to metoder:  

 

1) Ved at forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at flickerbidraget, som er forår-

saget af anlægget, er negligerbart i nettilslutningspunktet. 

2) Ved simulering under værst tænkelige driftsforhold ved brug af en simuleringsmodel, 

hvor kilder til flicker er inkluderet. 

 

Ved eftervisning af krav efter punkt 2 leverer Energinet Elsystemansvar A/S relevante data, som 

beskriver transmissionsnettet i nettilslutningspunktet.  Omfanget af data vil afhænge af den 

simuleringsmetode, som er valgt for eftervisning, og fastsættes derfor som en del heraf.  

 

Metode for eftervisning, samt produkterne, godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Eftervisning af krav ved måling foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske umid-

delbart efter idriftsættelse, inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til enhver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 
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7. DC-indhold 

Afsnit 7 er gældende for anlægskategorierne 3 til 6. 

 

Der fastsættes en grænse i nettilslutningspunktet for DC-indholdet i den leverede strøm fra 

anlægget.  

 

7.1.1.1 Fastsættelse af krav for DC-indhold 

DC-indholdet, målt i den leverede AC-strøm fra forbrugsanlægget, må maksimalt udgøre 0,5 % 

af den nominelle strøm i nettilslutningspunktet. 

 

7.1.1.2 Eftervisning af krav  

Minimum seks måneder inden idriftsættelse af anlægget skal dokumentation for opfyldelse af 

krav til DC-indhold indleveres til Energinet Elsystemansvar A/S. Eftervisning kan ske ved brug af 

en af disse to metoder:  

 

1) Ved at forelægge en skriftlig teknisk redegørelse for, at DC-indholdet, som er forårsa-

get af anlægget, er negligerbart i nettilslutningspunktet. 

2) Ved simulering under værst tænkelige driftsforhold ved brug af en simuleringsmodel, 

hvor kilder til DC-strømme eller spændinger er inkluderet. 

 

Ved eftervisning af krav efter punkt 2 leverer Energinet Elsystemansvar A/S relevante data, som 

beskriver transmissionsnettet i nettilslutningspunktet.  Omfanget af data vil afhænge af den 

simuleringsmetode, som er valgt for eftervisning, og fastsættes derfor som en del heraf.  

 

Metode for eftervisning, samt produkterne, godkendes af Energinet Elsystemansvar A/S.  

 

Eftervisning af krav ved måling foretages af Energinet Elsystemansvar A/S. Dette kan ske umid-

delbart efter idriftsættelse inden en endelig nettilslutningsaftale gives, samt til en hver tid 

under anlæggets levetid. Overholder anlægget ikke kravene, følger de sanktioner, som er be-

skrevet i forordningen. 
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8. Transmissionstilsluttede distributionssystemer – kategori 1 

Der påhviler netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar A/S et fælles ansvar for at sikre, at 

spændingskvaliteten i nettilslutningspunktet opfylder planlægningsniveauerne specificeret af 

Energinet Elsystemansvar A/S. Dette gælder særligt for harmonisk spændingsforvrængning, 

interharmonisk spændingsforvrængning, spændingsubalance samt flicker.  Hver af parterne har 

på ethvert tidspunkt ret til at foretage målinger af spændingskvaliteten i nettilslutningspunktet. 

 

Det stilles som krav, at netvirksomheden følger tilslutningsprocessen for distributionstilsluttede 

anlæg jf. bilag 1.F, hvorved netvirksomheden og Energinet Elsystemansvar A/S indgår samar-

bejde om håndtering af kravsætning for spændingskvalitet ved tilslutning af distributionstilslut-

tede anlæg med betydende indflydelse på transmissionsnettet.  

 

I tilfælde af at en part identificerer, at niveauer nærmer sig - eller overskrider - planlægningsni-

veauerne, skal den anden part underrettes. Herefter skal parterne inden 30 dage indgå et gen-

sidigt forpligtende samarbejde for at identificere kilden til forstyrrelsen samt udarbejde en plan 

for udbedringen. Hvis kilden til forstyrrelsen med overvejende sandsynlighed kan identificeres, 

afholdes omkostningerne til udbedring af den part, som ejer det pågældende net. 
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KRAV FASTSAT I HENHOLD TIL EU-FORORDNING 

2016/1388 – DEMAND CONNECTION CODE (DCC)  
 

Anlægskategorier 

Forordningen behandler generelt transmissionstilsluttede distributionssystemer og forbrugsan-

læg samt demand respons. Indenfor kategorierne distributionssystemer og forbrugsanlæg fin-

des forskellige tilslutningstyper, der har forskellige egenskaber og tekniske muligheder.  

 

Energinet har besluttet at definere 6 forskellige kategorier, så der er mulighed for at opstille 

entydige krav for at sikre optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de laveste 

omkostninger for alle involverede parter, og samtidig at mindske mængden af krav baseret på 

skøn, og dermed også at skabe mere gennemsigtighed. 

 

I forhold til kategorierne 3-6 har der været fuld opbakning fra arbejdsgruppen for forbrug til-

sluttet på transmissionsnettet til denne opdeling. Der var enighed om, at forskellige anlæg har 

forskellige tekniske udfordringer og muligheder, og derfor bør understøttes af forskellige krav. 

 

Distributionssystem - kategori 1: 

Denne kategori skal benyttes til det eksisterende klassiske transmissionstilsluttede distributi-

onssystem, som kan være kendetegnet ved flere end et tilslutningspunkt, mange forskellige 

kunder samt et mix af produktion og forbrug, alt sammen fordelt på høj, mellem- og lavspæn-

ding.  

 

Specifikke krav som for eksempel spændingskvalitet er baseret på målinger, skøn og samarbej-

de. 

 

Distributionssystem - kategori 2: 

Denne tilslutningstype er præget af mindre kompleksitet end i kategori 1, da der typisk kun er 

et tilslutningspunkt og ikke noget kollektivt lavspændingsnet. For disse systemer er det muligt 

at opstille mere specifikke krav til blandt andet spændingskvalitet, simuleringsmodel og andet. 

Dette gøres for at sikre en større entydighed og gennemsigtighed for transmissionstilslutnin-

ger. 

 

Energinet er forpligtet til at fastsætte krav for tilslutninger til transmissionssystemet, herunder 

krav til spændingskvalitet. Netselskaberne har foreslået at indgå en aftale med Energinet om, 

at netselskaberne stiller krav for spændingskvalitet direkte til anlægsejer. Energinet finder ikke, 

at ovennævnte forpligtelse kan løses ved en aftale med netselskaberne om, at de stiller krav. 

Det må samtidig forventes, at de samlede omkostninger ved en kategori 2 tilslutning bliver let-

tere at beregne, hvilket vil gøre det nemmere at afklare, om der sker den rette optimering mel-

lem den højeste samlede effektivitet og de laveste omkostninger. 

 

Der har i arbejdsgruppen for distributionssystemer og fleksibelt forbrug været en engageret 

debat om behovet for denne kategori. Det har været fremført, at denne tilslutningstype var 
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usandsynlig, men Energinet har allerede kendskab til denne tilslutningstype og forudser nye til-

slutninger. Det har ligeledes været fremført, at netselskaberne selv ønsker at fastsætte krav til 

tilsluttede enheder, og at Energinets viden om disse krav må være tilstrækkelig. Det er Energi-

nets erfaring, at krav til anlæg, som kun stilles på anlæggets spændingsniveau ikke er tilstræk-

kelige, da der kan opstå ekstremt komplicerede elektriske fænomener afhængig af anlægsin-

frastruktur og tilslutningsdesign, hvis dette ikke håndteres korrekt. Energinet mener sig forplig-

tet af forordningen til at opstille entydige krav for så vidt muligt at undgå krav baseret på skøn, 

som beskrevet i kategori 1, og dermed også at skabe mere gennemsigtighed. Energinet føler 

sig også teknisk forpligtet via lovgivningen til at opretholde den tekniske kvalitet i transmissi-

onssystemet. På denne baggrund mener Energinet, at forordningen tilsiger en opdeling i to 

særskilte kategorier 

 

Forbrugsanlæg – kategori 3: 

Her behandles standard forbrugsanlæg, som passer til forordningens opstillede tilslutningspro-

ces. 

 

Forbrugsanlæg – kategori 4: 

Ved en række tilslutninger har der været ønske om at indgå aftale om anlægs endelig størrelse, 

som opnås over tid ved løbende udbygning. Der har været behov for at opstille særlige regler 

for at håndtere denne løbende udbygning, da reglerne ikke i alle tilfælde kan baseres på den 

maksimale trækningsret.  

 

Forbrugsanlæg – kategori 5: 

Udvalgte anlæg anvendes kun i spidslastsituationer. For nuværende stilles der ikke specifikke 

krav til denne kategori. Dog forudser Energinet en væsentlig tilvækst af denne kategori, hvorfor 

kategorien defineres således, at der efterfølgende kan udarbejdes krav inden for en overskue-

lig tid.   

 

Forbrugsanlæg – kategori 6: 

For kørestrømsystemer, som skal fungere sammen med det eksisterende kørestrømsystem, 

har det vist sig samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at fastsætte lempeligere krav på specifikt 

udvalgte spændingskvalitets- og signaludvekslingsområder. Dette skal primært ses i sammen-

hæng med mulighederne for sammenbygning med det eksisterende kørestrømsystem.  

 

Generelt er karakteristika for kørestrømforsyning væsentlige anderledes end en traditionel sta-

tionær forbruger. 

 

General frequency requirements 

Artikel 12, stk. 1 

Energinet har valgt det mindst restriktive krav inden for forordningens muligheder. Da mini-

mumskravet gælder i Europa generelt, forventes det ikke, at der vil være udfordringer for op-

fyldelse i forbindelse med tilslutning af nye anlæg. 

 

Endvidere er der inkluderet en teknisk præciserende tekst, som begrænser den maksimale 

driftstid under 49 Hz til 60 minutter. 

 

Kravet, som er kendt fra produktionsanlæg, har ikke tidligere været anvendt i de tekniske for-

skrifter for forbrugsanlæg. Kravet blev heller ikke inkluderet under de seneste revisioner af den 

relevante tekniske forskrift, da det blev vurderet uforeneligtig i forhold til forordningsgennem-

førsel og dennes proces med aktørinddragelse.  
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Kravet vurderes yderst relevant, i særdeleshed i forhold til systemstabilitet og robusthed, men 

også i forhold til at anvende forbrugsanlæg i reguleringsmarked på lige fod med produktions-

anlæg.  

 

Artikel 12, stk. 2 

Det er ikke fundet nødvendigt, generelt at udvide frekvens- og spændingsområdet for hverken 

transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller transmissionstilsluttede distributionssystemer. Det 

er dog muligt at indgå en bilateral aftale. 

 

General voltage requirements 

Artikel 13, stk. 1  

Kravet omhandler systemdriftstiden uden for normaldriftsområdet og er dermed et udtryk for 

den krævede robusthed af de transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, transmissionstilsluttede 

distributioner og Energinets øvrige anlægskomponenter i forbindelse med unormal drift eller 

fejl. Kravet skal sikre, at der er den fornødne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal til-

stand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsaktivitet. Den specificerede driftstid er i overens-

stemmelse med forordningens rammer. Kravene for spændingen har været behandlet i ar-

bejdsgrupperne. Det har ikke været den specificerede driftstid, som har været genstand for 

diskussion, men mere det normative krav fra forordningen, da denne udnytter de respektive 

transmissionsspændingsniveauers nominelle systemspændingsområde fuldt ud til normal-

driftsområdet, og områderne for skærpet drift ligger uden for det nominelle spændingsområ-

de. Det har været megen dialog om, hvorvidt denne ændring ville medføre ændring på an-

lægsdesign, men det er der ikke noget som indikerer på nuværende tidspunkt.  

 

Artikel 13, stk. 6 

Energinet benytter i ikke dag automatisk frakobling af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg 

eller transmissionstilsluttede distributionssystemer ved forud definerede spændinger til at un-

derstøtte det kollektive elsystem. Der forventes ikke udvikling i systemets sammensætning i 

den nærmeste fremtid, som understøtter en udvidelse af krav til anlæg på dette område.  

 

Artikel 13, stk. 7 

Med den anvendte opbygning af det danske kollektive elsystem er alle transmissionstilsluttede 

distributionssystemer tilsluttet på sekundærsiden af den transmissionstilsluttede transforme-

ren og har deraf et tilslutningspunkt med en spænding under 110 kV. 

 

Med tilslutningsformen af transmissionstilsluttede distributionssystemer, som er valgt i Dan-

mark, betyder det, at transmissionssystemsoperatøren ejer, driver og vedligeholder den 

transmissionstilsluttede transformer. Netselskabet betjener typisk viklingskobleren i forbindel-

se med spændingsregulering af distributionssystemet. 

 

Short-circuit requirements 

Artikel 14, stk. 2 

Energinet udarbejder et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang om året, hvor udviklingen i 

transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og hvor maksimal og minimal kortslut-

ningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssystemet beregnes. Kortslutningskataloget 

kan rekvireres ved henvendelse til Energinet. Desuden publiceres et dokument, som definerer 

de anvendte beregningsmetoder med relevante antagelser. Kortslutningskatalogets beregnin-

ger anvendes på alle transmissionstilsluttede enheder herunder også distributionssystemerne. 
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Reactive power requirements  

Artikel 15, stk. 1, a + Artikel 15, stk. 1, b(i) + Artikel 15, stk. 1, b(ii) + Artikel 15, stk. 1, d 

I forhold til princippet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samle-

de omkostninger for alle involverede parter, er kravene til de to hoverkategorier for transmis-

sionstilslutninger, distributionssystemer og forbrugsanlæg, forskellige, da de forskellige typer 

af tilslutninger grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber og forudsætninger. Over-

ordnet set har forbrugsanlæg, som udgangspunkt, nemmere ved at etablere reaktiv effektregu-

leringsegenskaber enten direkte via forbrugsenhedernes tekniske egenskaber herunder også 

forbrugsanlæggets tilslutningsmetode (et POC), der som oftest vil være baseret på effektelek-

tronik, eller som en del af den samlede dimensionering af forbrugsanlægget. Distributionssy-

stemet har derimod ikke disse muligheder.  

 

Det har historisk kun i begrænset omfang været muligt at aktivere forbrugsanlæg tilsluttet i di-

stributionssystemet med henblik på reaktiv regulering, men som udgangspunkt vil dedikeret 

reaktiv kompenseringsanlæg skulle anskaffes af netselskabet og tilsluttes distributionsnettet 

via et felt i en station med dertilhørende omkostningstungt udstyr. Denne proces er ikke 

ukendt for netselskabet da det har driftsteknisk interesse og betydning. Kravene afspejler den 

nuværende teknologi, og det forventes ikke, at der kræves udvikling for at imødegå de anmeld-

te krav. 

 

Fastsættelse af krav for reaktiv effektreguleringsegenskaber for distributionssystemer er sket 

gennem dialog og afklaringer i en særlig arbejdsgruppe med en 2-dages workshop samt opføl-

gende beregninger for at konkludere kravet til reaktiv effekt.  

 

Kravet til reaktiv effekt for forbrugsanlæg har været præsenteret og bearbejdet på arbejds-

gruppemøder. Her har kravet ikke givet samme udfordringer. 

 

Kravene for forbrugsanlæg er ændret i forhold til kravet i den nuværende Tekniske forskrift. 

Kravintervallet for det reaktive reguleringsområde er således blevet større end det nuværende. 

For distributionssystemer er udvekslingen af reaktiv effekt blevet reguleret af Teknisk forskrift 

2.1.3. Grundet mange forskellige årsager er kravet og forskriften ikke tidssvarende mere.  

 

Grundet de føromtalte meget forskellige egenskaber for regulering af reaktiv effekt er der valgt 

forskellige metoder til efterlevelse af krav: 

•  For forbrugsanlæg benyttes absolutte maksimalværdier og kontinuert måling af ud-

veksling. 

•  For distributionssystemer benyttes 50 % fraktilen af årsvarighedskurven for den tids-

mæssigt variable udveksling af reaktiv effekt i et nettilslutningspunkt mellem trans-

missionssystemet og et distributionssystem.  

 

Artikel 15, stk. 2 + Artikel 15, stk. 4 

I arbejdsgruppen for udveksling af reaktiv effekt var der enighed om, at distributionssystemer 

skal kompensere deres reaktive effekt for de faste installationer, dvs. deres infrastruktur, mens 

TSO’en regulerer i forhold til produktions- og forbrugsvariation.  

 

En indførelse af et krav om egen-regulering af reaktiv effektudveksling til nul ved power flow 

mindre end 25 % vil ende med i praksis at stille krav om en større regulering i distributionssy-

stemet. Dette vil være en samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig løsning og er derfor ikke valgt. 
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Artikel 15, stk. 3 

Med valget af at distributionssystemer skal kompensere deres reaktive effekt for de faste in-

stallationer, dvs. deres infrastruktur, mens TSO’en regulerer i forhold til produktions- og for-

brugsvariation, vil Energinet ikke introducere krav om, at transmissionstilsluttede distributions-

systemer aktivt skal kunne regulere deres udveksling af reaktiv effekt. Dette sikrer den størst 

mulige effektivitet mod de lavest mulige omkostninger for alle involverede parter. 

 

Artikel 15, stk. 4 

Med valget af at distributionssystemer skal kompensere deres reaktive effekt for de faste in-

stallationer, dvs. deres infrastruktur, mens TSO’en regulerer i forhold til produktions- og for-

brugsvariation, vil netselskaberne ikke have anledning til at kræve, at TSO’en skal overveje an-

vendelse af transmissionstilsluttede distributionssystemers egenskaber for aktivt at regulere 

deres udveksling af reaktiv effekt, da netselskaberne ikke har de tekniske installationer til at re-

gulere. 

 

Protection requirements 

Artikel 16, stk. 1 

Den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til beskyttelse, som altid tager ud-

gangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelsesmetoderne sikrer både transmissionssy-

stemet samt de i tilslutningspunktet relevante komponenter, forbrugsanlæg eller distributions-

systemer. Aktuelle driftsindstillinger anføres i tilslutningsaftalen.  
 

Beskyttelsen for anlægget tager udgangspunkt i et beskyttelseskoordineringsstudie, som for-

brugsanlægsejer gennemfører. Dette er nødvendigt for at sikre korrekt valg af beskyttelse, af 

anlæg og net, samt for at sikre selektivitet mellem system- og anlægsbeskyttelse. Kravet an-

vendes allerede.  

 

Information exchange 

Artikel 18, stk. 1-3 

Energinet har haft organiseret to serier af aktørmøder, der har behandlet omfanget af realtids-

information, for hhv. forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet og transmissionstilsluttede 

distributionssystemer, som skal kunne stilles til rådighed på en veldefineret anlægssnitflade.  

 

I forhold til de signaler, som forbrugsanlæg skal være udstyret med, har Energinet fastsat krav 

til signaler fra forbrugsanlæg i transmissionsnettet. Samtidig har der været fokus på at etablere 

en minimumsliste, som er den, alle anlæg i transmissionsnettet skal kunne udveksle, såfremt 

de etableres efter de nye krav i DCC’en. Der er også ved udarbejdelsen taget højde for Energi-

nets praksis i forbindelse med udstedelse af nettilslutningsaftaler. Da der vil være behov for 

yderligere signaler fra et forbrugsanlæg, der leverer systemydelser, er der medtaget en liste 

over typiske signaler, der kan kræves i denne forbindelse. Intentionen er at gøre en anlægsejer 

opmærksom på dette, således at anlægsejer har mulighed for at vurdere, hvilke signaler et an-

læg etableres med. Det vil oftest være mere omkostningstungt at etablere disse signaler, efter 

anlægget er bygget. Det er således anlægsejers vurdering, om et anlæg allerede fra etablerin-

gen er udstyret med signaler til at levere systemydelser, eller om anlægsejer vil udskyde denne 

beslutning til senere. 

 

I forhold til de signaler, som transmissionstilsluttede distributionssystemer skal være udstyret 

med, har der i arbejdsgruppen været taget udgangspunkt i den nugældende Teknisk Forskrift 

5.8.1. Der er tilrettet lidt i terminologien, således at adskiller nu kaldes samleskinneadskiller for 
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at være mere præcis. Der er tilføjet to nye signaler fra reaktive komponenter, MVAr og en sta-

tusindikering. Disse ekstra signaler skal ses i sammenhæng med den måde, som styringen af 

det reaktive flow nu også fastlægges efter artikel 15, der betyder at transmissionssystemopera-

tøren har behov for at kunne styre det variable reaktive flow. 

 

Demand disconnection and demand reconnection 

Artikel 19, stk. 1, a 

Funktionaliteten automatisk LFDD er sidste planlagte respons/systemforsvar i det tilfælde, at 

synkronfrekvensen reduceres til hhv. 48 Hz for Kontinental Europa og 48,7 – 48,8 Hz i det Nor-

diske synkronområde. Derefter skal planlagte udkoblingstrin udkoble forbrug i distributionssy-

stemet og transmissionssystemet. 

 

Funktionaliteten for LFDD, frekvensaflastning ved lav frekvens, bliver i denne artikel fastsat for 

transmissionstilsluttede distributionssystemer og transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Krav 

omkring funktionalitet er hjemlet i EU forordning 2016/1388 DCC, men aktuelle værdier fast-

sættes med udgangspunkt i EU forordning 2017/2196 om fastsættelse af netregler for nødsi-

tuationer og systemgenoprettelse – E & R.  

 

Funktionaliteten vil for synkronområdet CE være 6 trin af 8 % i modsætning til nuværende 5 

trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og transmissi-

onstilsluttede distributionssystemer. Kravet om 6 trin er et minimumskrav. Funktionaliteten vil 

for synkronområdet N fortsat være 5 trin af 10 % i modsætning til forordningens minimums-

krav på 2 trin af 10 %. Kravet er gældende for nye transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer.  

 

I forhold til forbrugsanlæg i kategori 6 er disse fritaget fra automatisk aflastning, men indgår 

derimod med manuel aflastning. Dette sker for at åbne mulighed for, at togene kan køre til 

nærmeste station, og så standse driften der, i stedet for at indstille driften mellem to stationer, 

i tunnel eller på en bro i uvist tidsrum, og hvor evakuering kan blive en udfordring. Afklaring i 

forhold til manuel aflastning vil ske under rammerne af EU-forordning 2017/2196 E&R med 

deadline i december 2018. Ved manuel aflastning for denne kategori vil anlæggene fortsat bi-

drage med en del af det fælles ansvar for opretholdelse af forsyningssikkerheden i det kollekti-

ve elsystem. 

 

En aflastningsregion i transmissionssystemet som muligt alternativ til automatisk LFDD kan 

eventuel etableres ved indgåelse af bilateral aftale mellem en eller flere forbrugsanlægsopera-

tører og Energinet Elsystemansvar A/S, hvis det er hensigtsmæssigt for transmissionssystemets 

drift. 

 

Artikel 19, stk. 2, a 

LVDD, forbrugsaflastning ved lav systemspænding, for transmissionstilsluttede distributionssy-

stemer er ikke vurderet som et behov for transmissionssystemets drift på nuværende tids-

punkt. Der er derfor ikke specificeret krav for denne specifikke funktionalitet. 

 

Artikel 19, stk. 2, b 

LVDD, forbrugsaflastning ved lav systemspænding, for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, 

er ikke vurderet som et behov for transmissionssystemets drift på nuværende tidspunkt. Der er 

derfor ikke specificeret krav for denne specifikke funktionalitet. 
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Artikel 19, stk. 2, c 

LTCB, Load tab changer blocking, blokering af viklingskobler, anvendes blandt andet i forskelli-

ge driftssituationer, hvor det ikke er ønsket, at viklingskobleren på transformeren skal indregu-

lere sekundærspændingen. Kravet er allerede eksisterende i dag og er desuden defineret i TF 

5.3.4.1 – Nettelegrafen som NTO9 (nettelegrafordre) – kritisk spænding i transmissionsnettet. 

Viklingskobler sættes i ”manuel”. 

 

Artikel 19, stk. 3, a + Artikel 19, stk. 3, b 

Viklingskoblerens tilstand, blokeret eller ikke blokeret, skal kunne skiftes automatisk. Det bety-

der, at tilstanden kan skiftes ”fjernbetjent”, uden at der skal være personale i stationen. Den 

nøjagtige funktionalitet specificeres i stationens betingelser og vilkår. 

 

Artikel 19, stk. 4, a 

Situationen tager udgangspunkt i scenariet, hvor et distributionssystem eller et forbrugsanlæg 

er blevet bortkoblet fra transmissionssystemet enten på ordre fra Kontrol Center EL eller ved 

automatisk relæudkobling. Distributionssystemet eller forbrugsanlægget må ikke genindkoble 

til transmissionssystemet inden tilladelse er givet fra Kontrol Center EL. 

 

Artikel 19, stk. 4, b 

Artiklen omhandler krav til synkroniseringsevne for transmissionstilsluttede forbrugsanlæg og 

transmissionstilsluttede distributionssystemer. 

 

I det omfang, at et transmissionstilsluttet forbrugsanlæg kan gå i ø-drift, skal et sådant anlæg 

kunne gensynkronisere tilbage på transmissionssystemet. Udstyr, som skal benyttes for at mu-

liggøre et forbrugsanlægs ø-drift egenskaber, er typisk standardkomponenter til formålet og til 

dels standardløsninger alt afhængig af forbrugsanlæggets egenskaber og primære proces. Ud-

styret som anvendes i forbindelse med ø-drift eller dele heraf har disse egenskaber til synkro-

nisering. Krav og indstillinger i forbindelse med synkronisering specificeres i forbrugsanlæggets 

betingelser og vilkår. I det tilfælde, at det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg ved utilsigtet 

afkobling ikke har et procesbehov, som kræver ø-driftsegenskaber, og derfor vælger at stoppe 

processen, men kan genoptage driften så snart systemet er reetableret eller genindkobling er 

mulig, betragtes denne egenskab således også som synkroniseringsegenskaber.  

 

Distributionssystemerne har ikke egenskaber til at synkronisere i dag, primært fordi det ikke 

indgår som en del af driftsstrategien for det kollektive elsystem. Etablering af egenskaberne for 

synkronisering ville belaste det enkelte distributionssystem i betragtelig grad, da synkronise-

ringsegenskaberne blandt andet indebærer kontrol over systemfrekvensen, som opnås ved 

kontrol over balancen mellem effektproduktion og forbrug. En sådan investering vil i et sam-

fundsøkonomisk perspektiv ikke kunne forsvares. 

 

Hvis et distributionssystem i dag kommer i utilsigtet ø-drift, nedlukkes distributionssystemet 

(blackout) og reetableres på ny efterfølgende. I de tilfælde hvor et distributionssystem er ble-

vet drevet i en ø-driftssituation, bliver ø-driftsegenskaberne leveret af et produktionsanlæg, 

typisk et termisk kraftværk, som har egenskaberne til dette.  

 

Artikel 19, stk. 4, c 

Som transmissionstilslutningerne er konfigureret med anlægskomponenter, er det muligt for 

Kontrol center EL at afkoble det transmissionstilsluttede forbrugsanlæg eller det transmissions-

tilsluttede distributionssystem. Funktionaliteten er fjernbetjent, men kan også manuel udløses 

i de enkelte stationer. 
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I forbindelse med genoprettelse af transmissionssystemet bruges egenskaberne anvendt til af-

lastning også til ”block loading”.  Egenskaber og funktionalitet er nærmere beskrevet i betin-

gelser og vilkår. 

 

Power quality 

Artikel 20 

Fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forordning 2016/1388. Generelt forud-

siges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende ud-

fordring for det kollektive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskif-

tes store dele af produktionsanlægsmassen, fra roterende produktionsanlæg med synkronge-

nerator til VE baseret produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssystem 

foregår ved hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en læn-

gere periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugsproduk-

ter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel af elektro-

nik som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som på produktions-

siden.  

 

Distributionssystem - kategori 1 

Der fastsættes ikke krav til spændingskvalitet i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 1 tilslutninger. Dette gøres, da en evaluering af påvirkningen enten ved be-

regning eller måling ikke er teknisk mulig. Dette komplicerer Energinets mulighed for at koor-

dinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet, men kravet frafaldes grundet tekniske be-

grænsninger. 

 

Distributionssystem - kategori 2 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 2 tilslutning. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsiden 

af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe spæn-

dingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige 

for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissions-

nettet. 

 

Forbrugsanlæg - kategori 3 - 5 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af forbrugsanlæg kategori 3 - 5, tilslutning. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet 

på sekundærsiden af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde 

kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunk-

tet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet, at koordinere spændingskvalite-

ten i transmissionsnettet.  

 

Forbrugsanlæg - kategori 6 

Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved til-

slutning af kategori 6, tilslutning. Denne type forbrugsanlæg er dog så specielle i tilslutning, 

opbygning og drift, at specielle krav specifikt til denne kategori er udarbejdet. Fastsættelse af 

krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere 

spændingskvaliteten i transmissionsnettet.   
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Simulation models 

Artikel 21, stk. 2 + Artikel 21, stk. 5 

Danmark udgør et brohoved mellem det skandinaviske og centraleuropæiske elsystem. For-

skelle i produktionsmiks (vand i nord, termisk, sol og vind i syd) giver grundlag for en stor ener-

giudveksling til og fra det danske transmissionsnet. Den høje udvekslingskapacitet har samti-

digt gjort det muligt at inkorporere en stor andel af vindenergi i den danske produktionsporte-

følje.  

 

Danmark er et lille land, som er specielt i forhold til, at der er flere distributionstilsluttede en-

heder end transmissionstilsluttede enheder, og at der generelt er flere mindre enheder tilslut-

tet end enkelte store enheder. For at få en passende repræsentation af systemet i simule-

ringsmodeller er det nødvendigt at lave en forholdsvis detaljeret systemmodel, hvilket betyder, 

at Energinet medtager enheder af mindre størrelse, end man gør i nabolandenes simulerings-

modeller. 

 

En stor del af udvekslingen af energi med andre TSO’er sker gennem HVDC-forbindelser. Der er 

risiko for, at HVDC-anlæg midlertidigt blokerer, hvis der forekommer større højspændingsfejl. 

Risikoen forstærkes af den forholdsvis store andel af asynkrone generatorer på ældre vindmøl-

ler, som forstærker spændingsdyk. Denne fejlrisiko gør, at det er nødvendigt at sikre detaljere-

de simuleringsmodeller fra alle større enheder i nettet, da sådanne fejl ville kunne skabe en 

dominoeffekt, der kunne få systemet til at gå ned. 

   

Energinet køber reserver til at dække udfald af største enhed – typisk 700 MW. Gennem dy-

namiske beregninger eftervises, at produktionsudfald også i højvindscenarier er mindre end 

denne opreguleringsreserve. 

 

For distributionssystemer er det tilstrækkeligt, at der leveres modeller for statisk tilstand, mens 

der som udgangspunkt ikke leveres dynamiske modeller. Dette valg lægger sig tæt op af den 

nuværende udveksling af modeldata, som Energinet på nuværende tidspunkt anser for til-

strækkelig i forhold til at sammensætte en rimelig repræsentation af det danske net. Bemærk 

dog krav om dynamisk model for alle større produktionsanlæg i forordning 2016/631 om fast-

sættelse af netregler om tilslutning for produktionsanlæg – RfG. 

 

For transmissionstilsluttede forbrugsanlæg er det nødvendigt at have kendskab til de specifikke 

dynamiske egenskaber, da der på grund af store forbrugstræk kan være væsentlige direkte på-

virkninger af transmissionssystemet ved fra- og genindkobling. Dette gælder særligt transmis-

sionstilsluttede forbrugsanlæg med egen backupkapacitet (fx UPS og nødstrømsanlæg). 

 

Specific provisions for demand units with demand response active pow-

er control, reactive power control and transmission constraint man-

agement 

Artikel 28, stk. 2 

For aktiv effekt anmeldes kravene som de kendes i dag fra udbudsbetingelserne for system-

ydelser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og Energinet ser 

ingen anledning til at ændre herpå. 

 

For efterspørgselsreaktioner vedrørende regulering af reaktiv effekt og for efterspørgselsreak-

tioner vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssy-

stemet (flaskehalsproblemer) arbejder Energinet sammen med Dansk Energi på forskellige 
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markedsmæssige løsningsmodeller. Lige nu håber Energinet at kunne invitere aktører ind til 

møder om emnet i 2019. Der vil derfor ikke blive stillet specifikke krav vedrørende levering af 

disse ydelser i forbindelse med denne anmeldelse. 

 

For flaskehalsproblematikken skal det nævnes, at denne anmeldelse ikke ændrer på transmis-

sionssystemets kompensationsmodeller, der benyttes på nuværende tidspunkt. 

 

For aggregeret forbrug arbejdes med en løsning, hvor prækvalifikation, måling og kontrol defi-

neres på den samlede portefølje. Her forventes det, at kravene tidligst kan indmeldes i 2019. 

 

Artikel 28, stk. 2, c + d + e + f + k + l 

Kravene fastsættes, så de er identiske med de krav, der i dag er fastsat i udbudsbetingelserne 

for systemydelser. Disse krav understøtter i dag et velfungerende marked på området, og 

Energinet ser ingen anledning til at ændre herpå. 

 

Specific provisions for demand units with demand response system fre-

quency control 

Artikel 29, stk. 2 

Energinet fastsætter ikke krav til levering af ydelser efter artikel 29, da vi ikke forventer at ef-

terspørge denne type af ydelser. Produktionsenheder er i dag forpligtet til at levere ydelser 

uden afregning som en del af deres basisegenskaber. Det anses derfor for uhensigtsmæssigt at 

opbygge et parallelt marked, hvor forbrugsenheder skal have betaling for tilsvarende ydelser. 
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