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INDLEDNING 
Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte den 28. september 2018 et forslag til gene-
relle tekniske krav til nettilslutning af HVDC-systemer og jævnstrømsforbundne elpro-
ducerende anlæg til godkendelse i medfør af forordningen (EU) 2016/1447 (HVDC) ar-
tikel 11-54, jf. art. 5, stk. 4. 
 
Forsyningstilsynet har i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 16. november 2018 fo-
retaget høring af de af Energinet Elsystemansvar A/S foreslåede krav i forbindelse 
med forordningen HVDC. Der er modtaget høringssvar fra Ørsted Bioenergy. 

AFGØRELSE 
Forsyningstilsynet godkender i medfør af forordning HVDC artikel 5, stk. 1 og stk. 6, de 
af Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte krav vedrørende generelle krav til HVDC-
systemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg.  
 
Forsyningstilsynets godkendelse er betinget på følgende punkter: 
 

 Artikel 32, stk. 1 godkendes på betingelse af, at metoden til beregning af 
start- og slutforholdene til kortslutningseffekt ved tilslutningspunktet fremgår 
af det dokument, som Energinet offentliggør. 

 
For så vidt angår følgende anmeldte krav, er disse kendetegnet ved at være anmeldt 
som anlægsspecifikke krav med den følge, at kravene ikke er underlagt godkendelse 
af den regulerende myndighed. Forsyningstilsynet fremsender spørgsmål til Agency for 
the Cooperation of Energy Regulators (ACER), vedrørende fortolkning og identificering 
af forholdet mellem forordningens bestemmelser af generel karakter, og bestemmelser 
af anlægsspecifik karakter. Tilsynet tager forbehold for ACERs svar. 
 
Forsyningstilsynet retter henvendelse til ACER vedrørende fortolkningen af følgende 
artikler: 

 Artikel 11(3) 

 Artikel 13(1)(b) 

 Artikel 13(3) 

 Artikel 16(1) 
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 Artikel 16(2) 

 Artikel 17(1) 

 Artikel 17(2) 

 Artikel 18(3) 

 Artikel 21(2) 

 Artikel 22(3)(a) 

 Artikel 22(3)(c)(i) og (ii) 

 Artikel 22(6) 

 Artikel 25(4) 

 Artikel 25(5) 

 Artikel 31(2) 

 Artikel 32(2) 

 Artikel 35(2) 

 Artikel 36(3) 

 Artikel 37(2) 

 Artikel 39(1)(b) 

 Artikel 39(2)(c) 

 Artikel 39(10) 

 Artikel 40(1)(b) 

 Artikel 40(1)(c) 

 Artikel 40(2)(a)(i) 

 Artikel 40(2)(b)(ii) 

 Artikel 40(3) 

 Artikel. 41(1) 

 Artikel. 47(2) 

 Artikel 48(1)(b) 
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 Artikel(51)(1) 

 Artikel 51(4) 

 Artikel 52 

 Artikel 53(2) 

 Artikel 53(3) 

 Artikel 53(4) 

 Artikel 53(5) 

SAGSFREMSTILLING 
Nærværende sag vedrører Energinets anmeldelse af nationale gennemførelsesforan-
staltninger (generelle tekniske krav) i medfør af Kommissionens forordning (EU) 
2016/1447 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for HVDC-systemer 
(HVDC) 
 
Forordningen HVDC fastsætter krav for nye HVDC-forbindelser der ønskes tilsluttet el-
forsyningsnettet. Forordningen indeholder såvel udtømmende- som ikke udtømmende 
krav. 
 
Forsyningstilsynet modtog den 27. september 2018 Energinets anmeldelse vedrø-
rende nationale gennemførelsesforanstaltninger i medfør af forordningen HVDC. 
 
I medfør af HVDC artikel 5 stk. 1, skal den relevante systemoperatør anmelde gene-
relle krav til godkendelse hos den relevante regulerende myndighed. Disse krav skal 
anmeldes til godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttræden. Anmeldel-
sen skal ske senest den 28. september 2018. 
 
Det tilkommer Energinet i sin egenskab af transmissionssystemoperatør (TSO) og re-
levant systemoperatør (RSO), at fastsætte værdier for de ikke-udtømmende krav. 
  
Energinet ejer i dag samtlige HVDC-systemer, hvorfor netvirksomhederne ikke har an-
meldt nogle selvstændige generelle krav efter HVDC. En række krav skal derimod fast-
sættes i samarbejde mellem TSO og den enkelte anlægsejer. Disse såkaldte anlægs-
specifikke krav er ikke underlagt Forsyningstilsynets godkendelse. Godkendelse af an-
lægsspecifikke krav forudsætter, at tilsynet bemyndiges hertil i medfør af forordning 
HVDC artikel 5, stk. 2. Det tilkommer Energistyrelsen at bemyndige Forsyningstilsynet 
med kompetence til at godkende anlægsspecifikke krav. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det er afgørende, at Energinet Systemansvar A/S er 
opmærksom på at iagttage armslængdeprincippet ved indgåelse af tilslutningsaftaler, 
da der ofte vil skulle indgås aftaler med egne datterselskaber, der i denne sammen-
hæng er anlægsejere. 
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Kravene i forordningen finder som udgangspunkt anvendelse tre år efter forordningens 
offentliggørelse, jf. HVDC artikel 86. Forordningen er offentliggjort den 8. september 
2016, og kravene vil derfor finde anvendelse fra 8. september 2019. 
 
I medfør af HVDC artikel 5 stk. 6, skal Forsyningstilsynet træffe afgørelse vedrørende 
de generelle krav for tilslutning af nye HVDC-forbindelser, indenfor 6 måneder efter 
modtagelsen af anmeldelsen. 

INDHOLD AF ANMELDELSE 
 
Forordningens afsnit II vedrører generelle krav til HVDC-tilslutning. 
 
Afsnit II, kapitel 1 vedrører krav til regulering af aktiv effekt og frekvensstøtte. 
 
Artikel 11 omhandler frekvensintervaller. 
 
Artikel 11, stk. 1 vedrører et HVDC-systems evne til at forblive tilkoblet nettet, og op-
retholde driften inden for de frekvensintervaller og de tidsperioder, der er fastsat i for-
ordningens tabel 1, i bilag 1, for så vidt angår kortslutningseffekt jf. artikel 32, stk. 2. 
 

 
Energinet anmeldte den 5. oktober 2018 følgende krav: 
 
DK1/DK2: 100 kV – 300 kV/300 kV – 400 kV: 

 47,5 Hz – 48,5 Hz: 30 min 
 48,5 Hz – 49,0 Hz: 30 min 
 51,0 Hz – 51,5 Hz: 30 min 
 51,5 Hz – 52 Hz: 60 min 

 
Energinet har den 22. maj 2019 anmeldt ændrede krav. De nye krav er: 
 
CE/N: 100 – 300 kV/300 – 400 kV 

 47,0 – 47,5 Hz: minimum 60 sekunder 
 47,5 – 48,5 Hz: minimum 90 minutter 
 48,5 – 49,0 Hz: minimum 90 minutter 
 51,0 – 51,5 Hz: minimum 90 minutter 
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 51,5 – 52,0 Hz: minimum 60 minutter 
 
De anmeldte krav, og krav anmeldt og godkendt for RfG og DCC samt minimumskrav 
givet i HVDC Art.39, kan ses i nedenstående tabel. 
 

Frekvensinterval Anmeldt RfG DCC Art. 39 HVDC 
(Bilag VI, Tab. 8) 

47,0 Hz – 47,5 Hz ≥ 60 s   20 sekunder 

47,5 Hz – 48,5 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

48,5 Hz – 49,0 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

49,0 Hz – 51,0 Hz (Ubegrænset) Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

51,0 Hz – 51,5 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

51,5 Hz – 52,0 Hz ≥  60 min   15 min 

TABEL.A MINIMUMS PERIODER ANGIVET I RFG, DCC OG ART. 39 SAMT ANMELDT 

AF ENERGINET FOR HVDC. 

Artikel 11, stk. 3 vedrører muligheden for, at et HVDC-system skal kunne afkoble sig 
fra nettet ved de frekvenser, der fastsættes af den relevante TSO. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Energinet bemærker, at det pågældende krav afhænger af de specifikke forhold, som 
anlægget bygges under, herunder de omgivende anlægs påvirkninger, og det enkelte 
anlægs tekniske opbygning samt elsystemets karakteristika. Det er derfor besluttet, at 
kravet fastsættes i tilslutningsaftalen efter gennemførelse af specifikke netanalyser, 
som gennemføres for tilslutningspunktet. Dette vil være med til at sikre den højeste ef-
fektivitet og de lavest samlede omkostninger for alle involverede parter. 
 
Artikel 11, stk. 4 vedrører muligheden for den relevante TSO til at fastsætte en maksi-
malt tilladt reduktion af den aktive effekt fra driftspunktet, hvis systemfrekvensen falder 
til under 49 Hz. 
Energinet har valgt at ikke specificere nogen reduktion af aktiv effekt i tilfælde, hvor sy-
stemfrekvensen falder til under 49 Hz 
 
Energinet bemærker, at det ikke er fundet nødvendigt at tillade reduktion af den aktive 
effekt ved faldende frekvens, da denne lempelse i funktionalitet ikke eksisterer på de 
nuværende anlæg. 
 
Artikel 13 vedrører den aktive effekts regulerbarhed, reguleringsområde og rampin-
ghastighed. 
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Artikel 13, stk. 1, litra a, nummer i+ii+iii vedrører et HVDC-systems evne til at kunne 
justere den overførte aktive effekt op til HVDC-systemets maksimumtransmissionska-
pacitet for aktiv effekt, i begge retninger, efter instruks fra den relevante TSO. 
 
Nummer i vedrører Energinets mulighed for at fastsætte en maksimum- og minimums-
størrelse for justering af den overførte effekt. 
 
Energinet har anmeldt, at minimumstrinnet for justering af den aktive effekt er 1 MW. 
 
Energinet bemærker, at der er fastsat en minimums trinstørrelse med udgangspunkt i 
Energinets erfaringer fra eksisterende HVDC-anlæg herunder også driftshensyn og 
fleksibilitet, som denne anlægsform skal kunne levere. 
 
Nummer ii vedrører Energinets mulighed for at fastsætte HVDC-systemets minimums-
transmissionskapacitet for aktiv effekt, i begge retninger, under hvilken der ikke kræ-
ves transmissionskapacitet for aktiv effekt. 
 
Energinet har anmeldt en minimumstransmissionskapacitet på P > 0. Aktiv effektrans-
mission ønsket ved P > 0. 
 
Energinet har anført, at da HVDC-systemer blandt andet skal bruges til at overføre 
energi mellem eller til balance- eller synkronområder, er reguleringsegenskaberne vig-
tige. Der sættes derfor ingen nedre minimumsgrænse for transmission af effekt, for at 
sikre så høj fleksibilitet som muligt. 
 
Nummer iii vedrører, at Energinet skal fastsætte den maksimale forsinkelse af HVDC-
systemets justering af den overførte aktive effekt efter modtagelse af anmodningen fra 
Energinet. 
 
Energinet har anmeldt den maksimale tidsforsinkelse til at være 0,5 s. 
 
Energinet bemærker, at for at opnå optimale reguleringsegenskaber, som understøtter 
elsystemets nuværende og fremtidige krav for fleksibilitet samt egenskaber til balance-
ring, er det vigtigt, at HVDC-anlægget ikke har indbyggede forsinkelser, som vil bi-
drage til yderlig ubalance. 
 
Artikel 13, stk. 1, litra b vedrører, at den relevante TSO fastsætter, hvordan et HVDC-
system skal kunne ændre den overførte aktive effekttilførsel i tilfælde af forstyrrelser 
på et eller flere af de vekselstrømsnet, som det er tilsluttet. Hvis den indledende forsin-
kelse forud for begyndelsen af ændringen er større end 10 millisekunder fra det øjeblik 
den relevante TSO’s udløsersignal modtages, skal ejeren af HVDC-systemet give den 
relevante TSO en rimelig begrundelse herfor. 
 
Energinet har anmeldt, at der skal foretages en HVDC-system-, POC- og netspecifik 
analyse, og at denne skal indgå i tilslutningsaftalen. 
 
Energinet bemærker, at det pågældende krav afhænger af de specifikke forhold, som 
anlægget bygges under, herunder de omgivende anlægs påvirkninger, og det enkelte 
anlægs tekniske opbygning samt elsystemets karakteristika. Det er derfor besluttet, at 
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kravet fastsættes i tilslutningsaftalen efter gennemførelse af specifikke netanalyser, i 
tilslutningspunktet. Dette vil være med til at sikre den højeste effektivitet og de laveste 
samlede omkostninger for alle involverede parter.  
 
Artikel 13, stk. 1, litra c vedrører Energinets mulighed for at fastsætte, at ejeren af 
HVDC-systemet skal kunne aktivere en hurtig vending af retningen for den aktive ef-
fekt. Vending af effektretningen skal kunne aktiveres fra HVDC-systemets maksi-
mumstransmissionskapacitet for aktiv effekt i én retning, til maksimumtransmissionska-
pacitet for aktiv effekt i den anden retning, så hurtigt som det er teknisk muligt, og eje-
ren af HVDC-systemet skal give de relevante TSO’er en rimelig begrundelse herfor, 
hvis det tager længere end 2 sekunder. 
 
Energinet har anmeldt, at hurtig aktiv effektvending er påkrævet.  
 
Energinet tilføjer, at da et HVDC-anlæg blandt andet bruges til at flytte energi mellem 
balance- eller synkronområder, og dermed påvirker både områdernes balance og sy-
stemstabiliteten, er egenskaben for hurtigt at kunne vende transmissionsretningen af-
gørende. 
 
Artikel 13, stk. 3 vedrører et HVDC-systems mulighed for automatisk at iværksætte 
afhjælpende tiltag, herunder, men ikke begrænset til, at stoppe rampingen, og blokere 
FSM-tilstand, LFSM-O-tilstand, begrænset LFSM-U-tilstand og frekvensregulering, 
hvis dette er fastsat af den relevante TSO, i samarbejde med tilstødende TSO’er.  
Udløsnings- og blokeringskriterierne fastsættes af den relevante TSO og meddeles de 
regulerende myndigheder. Meddelelsens udformning fastlægges i henhold til gæl-
dende nationale bestemmelser. 
 
Energinet har anmeldt, at der skal foretages en HVDC-system-, POC- og netspecifik 
analyse, og at denne skal indgå i tilslutningsaftalen. 
 
Energinet bemærker, at det pågældende krav afhænger af de specifikke forhold, som 
anlægget bygges under, herunder de omgivende anlægspåvirkninger og det enkelte 
anlægs tekniske opbygning. Det er derfor besluttet, at kravet fastsættes i tilslutning-
saftalen efter gennemførelse af specifikke netanalyser, i tilslutningspunktet. Dette vil 
være med til at sikre den højeste effektivitet og de laveste samlede omkostninger for 
alle involverede parter. 
 
Artikel 14 vedrører kunstig inerti. 
 
Artikel 14, stk. 1 vedrører et HVDC-systems evne til at levere kunstig inerti, som reak-
tion på frekvensændringer, og dette aktiveres ved høje og/eller lave frekvenser, og ju-
sterer hurtigt den aktive effekt, der tilføres eller trækkes ud af vekselstrømsnettet, med 
henblik på at begrænse frekvensændringen, hvis dette er fastsat af den relevante 
TSO. Dette krav skal som minimum afspejle resultaterne af de undersøgelser, som 
TSO’erne har gennemført for at finde ud af, om der er behov for at fastsætte et mind-
stekrav for inerti. 
 
Energinet har anmeldt, at Energinet endnu ikke har specificeret nogle krav. 
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Energinet bemærker, at der ikke er fastsat krav til syntetisk inerti endnu, da Energinet 
for nuværende ikke har nok kendskab til behovet og hvordan leveringen/den syntetiske 
inerti skal se ud. Det er besluttet, at der indledes en analyse for at afklare spørgsmå-
lene, samt at invitere aktører til workshops om emnet. Dette er oprindeligt annonceret 
til opstart i 2018/2019. Dog mener Energinet at 2019/2020 er mere realistisk. 
 
Artikel 17 vedrører maksimumtab af aktiv effekt. 
 
Artikel 17, stk. 1+2 vedrører HVDC-systemer, der forbinder to eller flere systemområ-
der. De relevante TSO’er hører hinanden med henblik på at fastsætte et koordineret 
sæt værdier for maksimumtabene af tilførslen af aktiv effekt som omhandlet i stk. 1 un-
der hensyntagen til almindelige fejltilstande. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Energinet bemærker, for både artikel 17, stk. 1 og 2, at intentionen med denne an-
lægsfunktionalitet er, at HVDC-anlæggets styresystem skal kunne indstille den aktive 
effekt til en vilkårlig maksimalværdi, som skal repræsentere elsystemets ”største en-
hed”. Funktionen skal sikre, at HVDC-systemets aktive effekt ikke passerer værdien for 
”største enhed” og derved kompromitterer systemstabilitet og systemsikkerhed. Derud-
over henviser Energinet til bemærkningerne til artikel 11, stk. 3. 
 
Afsnit II, kapitel 2 vedrører krav til regulering af aktiv effekt og spændingsstøtte. 
 
Artikel 18 vedrører spændingsintervaller. 
 
Artikel 18, stk. 1 vedrører HVDC-vekselretteres evne til at forblive tilkoblet nettet og 
være i drift ved HVDC-systemets maksimale strømstyrke inden for nettets spændings-
interval ved tilslutningspunktet, udtrykt i spænding ved tilslutningspunktet i forhold til 
referenceværdien på 1 pu for spænding, og i de fastsatte tidsperioder jf. forordningens 
bilag III, tabel 4 og 5. Fastsættelsen af referenceværdien 1 pu for spænding koordine-
res mellem de tilstødende relevante systemoperatører. 
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Energinet har i medfør af artikel 18, stk. 1 anmeldt: 
 

a) For DK1, på spændingsniveau 100 kV – 300 kV: 

 1,118 pu – 1,15 pu: 60 min 

b) For DK1, på spændingsniveau 300 kV – 400 kV: 

 1,05 pu – 1,0875 pu: 60 min 

c) For DK2, på spændingsniveau 300 kV – 400 kV: 

 1,05 pu – 1,1 pu: 60 min 

d) Systemspændingen for DK1: 

 1 pu ved 150 kV: 152 kV 

 1 pu ved 220 kV: 220 kV 
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 1 pu ved 400 kV: 400 kV 

e) Systemspændingen for DK2: 

 1 pu ved 132 kV: 138 kV 

 1 pu ved 220 kV: 234 kV 

 1 pu ved 400 kV: 400 kV 

Energinet bemærker, at kravet omhandler driftstiden uden for normaldriftsområdet, og 
er dermed et udtryk for HVDC-systemets robusthed i forbindelse med unormal drift el-
ler fejl. Kravet sikrer, at der er den fornødne tid til at bringe elsystemet tilbage i normal 
tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsaktivitet. 
 
Artikel 18, stk. 2 vedrører systemsikkerhed, og ejeren af HVDC-systemet og den rele-
vante systemoperatør kan, i samarbejde med den relevante TSO, hvis det kræves for 
at sikre eller genoprette denne, aftale udvidede spændingsintervaller eller længere mi-
nimumsperioder for drift end de i stk. 1 fastsatte for at sikre, at HVDC-systemets tekni-
ske kapacitet udnyttes bedst muligt. Ejeren af HVDC-systemet må ikke uden rimelig 
grund nægte at anvende udvidede spændingsintervaller eller længere minimumsperio-
der for drift, hvis det er økonomisk og teknisk muligt at gennemføre dem. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 19 vedrører tilførsel af kortslutningsstrøm i forbindelse med fejl. 
 
Artikel 19, stk. 1 vedrører et HVDC-systems evne til at levere hurtig fejlstrøm ved til-
slutningspunktet i tilfælde af en symmetrisk trefaset fejl, hvis dette fastsættes af den 
relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt krav om, at hurtig fejlstrøm er påkrævet.  
 
Energinet bemærker, at i forbindelse med at et HVDC-anlæg er i FRT-indgreb, har an-
lægget egenskaber til at injicere reaktiv strøm. Dette gøres for at hjælpe med at hæve 
spændingen, og dermed bringe systemspændingen tilbage til normaldriftsområdet. 
 
Artikel 19, stk. 2, litra a vedrører et HVDC-system omfattet af kravet i stk. 1, og giver 
den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO, mulighed for at 
fastsætte, hvordan og hvornår en spændingsafvigelse skal fastslås, samt hvornår den 
skal ophøre.  
 
Energinet angiver følgende værdier for hvornår spændingsafvigelse starter og stopper: 
 

a) For DK1: 

 UC < 0,85 pu: Start 
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 UC > 0,85 pu: Stop 

b) For DK2: 

 UC < 0,9 pu: Start 

 UC > 0,9 pu: Stop 

Energinet bemærker, at start- og slutspændingen skal bestemmes for transmissionssy-
stemet. Der tages naturligvis udgangspunkt i de definerede minimumsspændinger og 
startspændingsniveauer for FRT-indgreb. Samme niveau antages som slutspænding. 
Detekteringen af start og slut afhænger naturligvis af, om spændingen er faldende eller 
stigende. Desuden differentieres der mellem det centraleuropæiske synkronområde 
(DK1), og det nordiske synkronområde (DK2). 
 
Artikel 19, stk. 2, litra b vedrører et HVDC-system omfattet af kravet i stk. 1, og giver 
den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO, mulighed for at 
fastsætte den hurtige fejlstrøms karakteristika. 
 
Energinet angiver karakteristika for den hurtige fejlstrøm som følger: 
 

a) For DK1: 

 IQ/In lineær fra 0% til 100% ved UPOC fra 0,85 pu til 0,5 pu 

b) For DK2: 

 IQ/In lineær fra 0% til 100% ved UPOC fra 0,9 pu til 0,5 pu 

 
Energinet bemærker, at kravet allerede anvendes på eksisterende HVDC-anlæg i dag.  
Kravet visualiseres nedenfor: 
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Artikel 19, stk. 2, litra c vedrører et HVDC-system omfattet af kravet i stk. 1, og giver 
den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO, mulighed for at 
fastsætte den hurtige fejlstrøms timing og nøjagtighed, som kan omfatte adskillige eta-
per. 
 
Energinet fastsætter, at reguleringen skal følge karakteristikken fastsat i artikel 19, stk. 
2, litra b, efter 100 ms, og med en tolerance på ± 20%. 
 
Artikel 19, stk. 3 vedrører muligheden for, at den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO, kan fastsætte krav om asymmetrisk strømproduktion i 
tilfælde af en- eller tofasefejl.  
 
Energinet fastsætter, at der kræves den samme hurtige fejlstrøm som i artikel 19, stk. 
1. Derudover skal anlægget have evnen til at levere en asymmetrisk fejlstrøm, og 
denne evne skal kunne aktiveres på forespørgsel fra TSO’en. 
 
Energinet bemærker, at funktionalitet af asymmetrisk fejlstrømsinjicering bliver efter-
spurgt. Funktionen skal dog som udgangspunkt være inaktiv og efterfølgende kunne 
aktiveres. Der er pt. Ikke belæg for at anvende asymmetrisk fejlstrømsinjicering. Asym-
metrisk fejlstrømsinjicering vil sige, at der kun injiceres reaktiv strøm i de fejlramte fa-
ser, og således påvirkes ikke også de ikke-fejlramte faser. Grundet HVDC-anlæggets 
levetid er det dog ikke uinteressant at have funktionaliteten. 
 
Artikel 20 vedrører evnen til at levere reaktiv effekt. 
 
Artikel 20, stk. 1 vedrører levering af reaktiv effekt ved tilslutningspunkterne for for-
skellige spændingsniveauer fastsat af den relevante systemoperatør i samarbejde med 
den relevante TSO. Forslaget til disse krav skal omfatte en U-Q/Pmax-profil inden for 
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rammer af hvilken HVDC-vekselretteren skal kunne levere reaktiv effekt ved HVDC-
systemets maksimumstransmissionskapacitet for aktiv effekt. 
 
Nedenstående figurer illustrerer U-Q/Pmax-profilerne Energinet lægger til grund for de-
res krav. 
 

 

U-Q/PMAX PROFIL FOR DK2  
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U/Q-PMAX PROFIL FOR DK1 

Energinet bemærker, at i fremtidens VE-baserede elforsyningssystem forventes stør-
stedelen af de termiske centrale kraftværker, som traditionelt har været systembæ-
rende, at være udfaset. De systembærende egenskaber, der går tabt ved udfasning af 
et kraftværk, skal erstattes af andre anlæg i elforsyningssystemet. Her tænkes HVDC-
anlæggene af have en vigtig rolle i forhold til at levere de spændingsstabiliserende 
egenskaber, som hos de centrale kraftværker, med hensyntagen til teknologiens be-
grænsninger. 
 
Energinet tilføjer, at kontinuert overmagnetiseringsegenskab for et centralt kraftværk 
typisk ligger i intervallet 160 Mvar – 240 Mvar. Kraftværkerne designes desuden med 
en overlasteegenskab som tillader, at anlægget kortvarigt (10 s) kan levere ca. 1,6 
gange ovenstående værdi. Undermagnetiseringsegenskaberne er mere begrænsede 
grundet svækkelse af den elektromekaniske kobling til nettet. Egenskaberne ligger ty-
pisk i intervallet 100 Mvar – 150 Mvar. 
 
Energinet forklarer, at HVDC-anlæg ikke har samme udfordring med at undermagneti-
sere, hvorfor der stilles et symmetrisk krav. Anvendes samme krav til reaktive regule-
ringsegenskaber, som det der stilles for PPM (tan(𝜙) = ±0,33), opnås ± 230 Mvar for 
et HVDC-anlæg med en aktiv effektoverføringsevne på Pmax = 700 MW. Med dette krav 
er der en tilfredsstillende overensstemmelse mellem kraftværkernes og HVDC-anlæg-
genes egenskaber. Energinet bemærker yderligere, at ses der på Energinets image, vil 
det være at foretrække at stille lignende krav til eksterne aktørers anlæg, som det der 
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stilles til Energinets egne, da teknologien, der anvendes for PPM og HVDC-anlæg, er 
den samme. Kravet vælges således til tan(𝜙) = ±0,33. 
 
Tilslutningspunktet for fremtidens HVDC-anlæg forventes at være i stærke knudepunk-
ter i transmissionsnettet på 400 kV. Anlæggene skal derfor altid være drevet i spæn-
dingsregulering. Der stilles derfor reducerede krav i spændingsområdet overspæn-
ding/overmagnetiseret, og underspænding/undermagnetiseret, da anlægget aldrig vil 
kunne komme til at ligge i et driftspunkt i disse områder. Spændingsreguleringens 
spændingsreference skal kunne indstilles i intervallet 0,95 pu – 1,05 pu jf. artikel 22 i 
forordningen HVDC. I praksis vil spændingsreferencen vælges til typisk driftsspænding 
i intervallet 1,02 pu – 1,04 pu (408 kV – 416 kV). Spændingsvinduet er derfor valgt for 
at muliggøre drift med spændingsregulering med en spændingsreference i intervallet 
0,96 pu – 1,04 pu med mulighed for at indstille en statik i intervallet 3% - 6% hvor 4% 
er den typiske indstilling. 
 
Spændingsområdet fra 1,05 pu – 1,1 pu er tidsbegrænset jf. robusthedskrav. Derfor 
accepteres det, at de reaktive egenskaber i dette område kun er til rådighed i den tids-
periode, hvor anlægget kræves at være i drift. 
 
Maksimal strømrating for inverteren defineres af driftspunktet, hvor inverteren kontinu-
erligt skal kunne levere Pmax og Qmax ved underspænding. Strømratingen er bestem-
mende for performance af spændingsregulering under fejl, da HVDC-anlægget injice-
rer en reaktiv strøm med en størrelse, som minimum svarende til nominel strøm. Som 
det ses, er underspændingen valgt til 0,9 pu, hvilket betyder, at inverterstørrelsen skal 
designes 10% større med reference til 1 pu. 
 
Der anvendes et samlet spændingsvindue på 0,2 pu. 
 
Fra 0,0 pu – 1,0 pu aktiv effekt skal det være muligt at udnytte HVDC-anlæggets ind-
byggede reaktive egenskaber. Det vil sige, at det altså skal være muligt at anvende 
evt. forøget reaktivegenskaber anlægget måtte have, ved driftspunkter under 1,0 pu 
aktiv effekt. 
 
Anlægget skal kunne drives i statcom-mode, hvilket muliggør anvendelse af HVDC-an-
læggets reaktive egenskaber i situationer, hvor der ikke er nogen aktiv effektoverfør-
sel. 
 
Artikel 20, stk. 3 vedrører et HVDC-systems evne til at bevæge sig til et hvilket som 
helst driftspunkt i U-Q/Pmax-profilen inden for et passende tidsrum, der fastsættes af 
den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt, at HVDC-anlægget skal kunne ændre den aktive effekt op til 
999 MVAr/min. 
 
Energinet bemærker, at det ikke er relevant at angive en absolut tid, da denne afhæn-
ger af mange forskellige faktorer og sandsynligt ændres over tid. Derfor refereres der i 
kravet til artiklen til HVDC-anlæggets egenskaber for indstilling af statik. 
 
Artikel 21 vedrører udveksling af reaktiv effekt med nettet. 
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Artikel 21, stk. 2 vedrører variationen i den reaktive effekt, der tilvejebringes af HVDC-
vekselretterens drift i reaktiveffektreguleringstilstand, jf. artikel 22, stk. 1, der ikke må 
forårsage, at spændingen ændres i trin, der overstiger den tilladte værdi ved tilslut-
ningspunktet. Den relevante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den rele-
vante TSO denne maksimalt tilladte værdi for spændingstrin. 
 
Energinet har anmeldt, at et anlæg skal opfylde kravene i anmeldelsens note 2, og 
henviser derudover til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Energinet bemærker, at ved helt særlige forhold, som kendes på planlægnings- og til-
slutningstidspunktet, kan det være hensigtsmæssigt at fastsætte et specifik krav med 
baggrund i artikel 21, stk. 2. Dette krav fastholdes i nettilslutningsaftalen. 
 
Artikel 22 vedrører reaktiveffektreguleringstilstand. 
 
Artikel 22, stk. 1, litra a+b+c vedrører en HVDC-vekselretters evne til at opretholde 
driften i en eller flere af følgende tre tilstande som fastsat af den relevante systemope-
ratør i samarbejde med den relevante TSO: 
 

a) Spændingsreguleringstilstand 
b) Reaktiveffektreguleringstilstand 
c) Effektfaktorreguleringstilstand. 

 
Energinet har anmeldt, at alle tre tilstande er påkrævede, og bemærker at de tre drifts-
former for reaktiv effektregulering er kendte, både for anlægsejere og anlægsprodu-
center, og anvendt på tidligere HVDC-anlæg. Desuden modsvarer det de nyligt an-
meldte krav for Power Park Moduler, kategori D. Grundet HVDC-anlæggets levetid er 
det som udgangspunkt valgt at specificere alle tre driftsformer. 
 
Artikel 22, stk. 3 vedrører en HVDC-vekselretters evne i spændingsreguleringstil-
stand, til at kunne bidrage med spændingsregulering ved tilslutningspunktet ved an-
vendelse af sine funktioner under hensyntagen til artikel 20 og 21, og i overensstem-
melse med karakteristika i litra a, b, c og d: 
 
Artikel 22, stk. 3, litra a fastsætter den relevante systemoperatør i samarbejde med 
den relevante TSO et referencepunkt for spænding, som skal dække et specifikt drifts-
interval, enten kontinuerligt eller i trin. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
I Artikel 22, stk. 3, litra b skal spændingsreguleringen styres med eller uden dødbånd 
på hver side af referencepunktet, der kan vælges i et interval fra 0% til ± 5% af referen-
ceværdien 1 pu for nettets spænding. Dødbåndet skal kunne justeres i trin som fastsat 
af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
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Energinet har anmeldt et dødbånd på +/- 5%. 
 
I Artikel 22, stk. 3, litra c, nummer i skal HVDC-vekselretteren, efter ændring af 
spændingstrin, kunne opnå 90% af ændringen i reaktiv effekt inden for en tid t1 der 
fastsættes af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO.  
Tiden t1 skal være mellem 0,1 og 10,0 sekunder. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
I Artikel 22, stk. 3, litra c, nummer ii skal HVDC-vekselretteren, efter ændring af 
spændingstrin, kunne positionere sig ved den værdi der fastsættes af den positive 
driftshældning, inden for en tid t2, der fastsættes af den relevante systemoperatør i 
samarbejde med den relevante TSO. Tiden t2 skal være mellem 1 sekund, og 60 se-
kunder, med en fastsat tilladt afvigelse i statisk tilstand, i% af den maksimale reaktive 
effekt. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
I Artikel 22, stk. 3, litra d skal spændingsreguleringstilstanden omfatte evnen til at 
ændre den reaktive effekt på baggrund af en kombination af et ændret referencepunkt 
for spænding og en ekstra komponent for reaktiv effekt, som der gives instrukser om. 
Den positive driftshældning fastsættes som et interval og et trin af den relevante sy-
stemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
De anmeldte krav fremgår af note 2 til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at funktionalitet og egenskaber for reaktiv effektregulering er 
kendt af både anlægsejer og anlægsproducent. Spændingsregulering er en ofte an-
vendt driftsform, hvor HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i et foruddefineret re-
ferencepunkts spænding. Spændingen i referencepunktet understøttes uafhængigt af 
udveksling af reaktiv effekt naturligvis under hensyntagen til HVDC-anlæggets specifi-
kationer. 
 
Artikel 22, stk. 4 vedrører reaktiveffektreguleringstilstand, og den relevante system-
operatør fastsætter et interval for reaktiv effekt i Mvar eller i% af den maksimale reak-
tive effekt samt den reaktive effekts nøjagtighed ved tilslutningspunktet ved anven-
delse af HVDC-systemets funktioner og under hensyntagen til artikel 20 og 21. 
 
De anmeldte krav fremgår af note 2 til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at funktionalitet og egenskaber for reaktiv effektregulering er 
kendt af både anlægsejer og anlægsproducent. Q-mode eller reaktiv effekt-mode er en 
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ofte anvendt driftsform hvor HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i et foruddefi-
neret referencepunkts udveksling af reaktiv effekt, stort set uafhængig af varierende 
systemspænding, naturligvis under hensyntagen til HVDC-anlæggets specifikationer.  
 
Artikel 22, stk. 5 vedrører HVDC-vekselretterens evne til, i effektfaktorreguleringstil-
stand, at regulere effektfaktoren til et fastsat mål ved tilslutningspunktet under hensyn-
tagen til artikel 20 og 21. De disponible referencepunkter skal være til rådighed i trin, 
der ikke er større end det maksimalt tilladte trin som fastsat af den relevante system-
operatør.  
 
De anmeldte krav fremgår af note 2 til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at effektfaktorregulering indtil videre ikke er en ofte anvendt 
driftsform. Effektfaktorregulering er, hvor HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i 
et foruddefineret (driftsvalgt) forhold mellem anlæggets aktive- og tilsyneladende effekt 
og udveksling af reaktiv effekt, uafhængig af tilslutningspunktets øvrige varierende pa-
rametre, naturligvis under hensyntagen til HVDC-anlæggets specifikationer.  
 
Artikel 22, stk. 6 vedrører specifikation af det udstyr der er nødvendigt for, at valget af 
driftstilstande og relevante referencepunkter kan fjernstyres, og dette fastsættes af den 
relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO.  
 
De anmeldte krav fremgår af note 2 til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at udstyr der benyttes til fjernstyring gennemgår løbende udvik-
ling. I forhold til den hyppighed hvormed der i dag bygges HVDC-anlæg, anses det 
ikke for realistisk, at det vil være muligt at stille et krav, som vil være brugbart i forbin-
delse med en kommende etablering. De specifikke krav stilles derfor i forbindelse med 
en tilslutningsaftale.  
 
Artikel 23 vedrører prioriteringen af aktiv eller reaktiv effekt. Under hensyntagen til 
HVDC-systemets funktioner som fastsat i denne forordning, fastsætter den relevante 
TSO, hvorvidt leveringen af aktiv effekt eller leveringen af reaktiv effekt har forrang ved 
henholdsvis lav eller høj spænding og under fejl, hvor der kræves tolerance over for 
spændingsfejl. Hvis der gives forrang til aktiv effekt, skal levering heraf ske indenfor en 
tidsfrist efter fejlens opståen som fastsat af den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt, at ved lav eller høj spænding skal en automatisk reaktiv effekt-
regulering starte ved prædefinerede spændingsniveauer. Ved fejl eller ved FRT, skal 
reaktiv strøm have større prioritet end aktiv effekt under spændingsfald, for at maksi-
mere det reaktive bidrag.  
 
Energinet bemærker, at reaktiv effekt/strøm prioriteres, da det anvendes til at øge 
spændingen i det fejlramte net. Kravet eksisterer i dag i de tekniske forskrifter TF 3.2.2 
og TF 3.2.5. 
 
Artikel 24 vedrører spændingskvalitet. Ejeren af HVDC-systemet sikrer, at HVDC-sy-
stemets tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spændingsfor-
syningen på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der er fastsat af 
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den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. Den procedure, 
der skal følges i forbindelse med de undersøgelser, der skal gennemføres, og de rele-
vante oplysninger, som alle involverede netbrugere skal indgive, samt de afhjælpende 
foranstaltninger, der er identificeret og gennemført, skal være i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 29. 
 
De af Energinet anmeldte krav fremgår af annex A til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forord-
ningen HVDC. Generelt forudsiges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende 
spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring for det kollektive elforsyningssy-
stem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftes store dele af produktionsan-
lægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkrongenerator til VE-baserede 
produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssystem foregår ved 
hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en længere 
periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugspro-
dukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel 
af elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som 
på produktionssiden.  
 
Energinet tilføjer, at der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet ved 
tilslutning af HVDC-anlæg. Dette er nødvendigt, da anlægget kan forringe spændings-
kvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødven-
dige for at sikre, at det i fremtidige situationer er muligt for Energinet at koordinere 
spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 
 
Afsnit II, kapitel 3 vedrører krav til tolerance over for spændingsfejl. 
 
Artikel 25 vedrører tolerance over for spændingsfejl. 
 
Artikel 25, stk. 1 vedrører fastsættelse af spænding-tid-profil, hvilket fastsættes af den 
relevante TSO, under hensyntagen til forordning (EU) 2016/631 (RfG). Spænding-tid-
profilen gælder for fejlsituationer ved tilslutningspunkterne, i hvilke HVDC-vekselrette-
ren skal kunne forblive tilkoblet nettet og fortsat køre stabilt, når elsystemet er genop-
rettet efter afhjælpning af en fejl. Denne spænding-tid-profil er udtryk for en nedre 
grænse for fase-til-fase-spændingernes faktiske kurs under nettets spændingsniveau 
ved tilslutningspunktet under en symmetrisk fejl som en funktion af tiden før, under og 
efter fejlen. Fejlperioder længere end trec2 fastsættes af den relevante TSO i overens-
stemmelse med artikel 18.  
 
Energinet stiller følgende krav: 
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Energinet bemærker, at begrebet Fault-ride-through (FRT) egenskaber anvendes til at 
beskrive og definere krav til et HVDC-anlægs evne til at modstå et spændingsdyk målt 
i anlæggets nettilslutningspunkt i forbindelse med en større driftsforstyrrelse, fx i form 
af en kortslutning i det kollektive elforsyningsnet. Definitionen af spændingsdykket om-
fatter både den optrædende restspænding (Uret) i anlæggets nettilslutningspunkt under 
driftsforstyrrelsen og spændingsdykkets varighed. Sidstnævnte forhold defineres med 
parameteren den maksimale fejltid (tclear) i kraft af de i elforsyningsnettet anvendte 
beskyttelsessystemer, hvis formål er at bortkoble den fejlramte (kortsluttede) netkom-
ponent således, at driftsforstyrrelsens konsekvenser kan begrænses. Et HVDC-anlægs 
FRT-egenskaber og kravene hertil er således vitale for stabiliteten af det kollektive el-
forsyningsnet, og dermed forsyningssikkerheden i forbindelse med større driftsforstyr-
relser.  
 
Energinet tilføjer, at fremtidens HVDC-anlæg skal kunne indgå som et vitalt anlæg i et 
elsystem overvejende baseret på vedvarende energi, hvor antallet af systembærende 
enheder vil være varierende og begrænset. Det betyder blandt andet, at der er beretti-
get fornyet fokus på, at HVDC-anlæg skal udvise ”robusthed” over for driftsforstyrrelser 
og besidde egenskaber til regulering og stabilisering af det kollektive elsystem, uanset 
teknologi, nettilslutningspunkt og spændingsniveau.  
 
Af hensyn til forsyningssikkerheden, skal et HVDC-anlæg udvise robusthed overfor 
driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettilsluttet, og effektoverførslen kan 
opretholdes i størst muligt omfang efter driftsforstyrrelsens bortkobling. De specifice-
rede FRT-krav skal afspejle elsystemets karakteristika, herunder den systemmæssige 
konsekvens ved forskellige former for driftsforstyrrelser og driftsforstyrrelsernes oprin-
delse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må ikke medføre udfald af større overførsler 
grundet den systemmæssige konsekvens forbundet hermed. Spændingsdyk på trans-
missionsniveau vil typisk forplantes i store dele af elsystemet, hvormed risikoen for ud-
kobling af større overførsler af energi opstår. FRT-egenskaberne for HVDC-anlæg læ-
ner sig op af de specificerede egenskaber for Power Park Moduler under EU-forord-
ning RfG. 
 
Kravet til FRT-egenskaber for HVDC-anlæg er ikke nyt, idet dette allerede er specifice-
ret i tidligere udbud. 
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Artikel 25, stk. 2 vedrører den relevante systemoperatørs fremlæggelse af start- og 
slutkonditioner jf. artikel 32, på anmodning fra ejeren af HVDC-systemet, for så vidt an-
går: 

a) Minimumseffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt før fejlen udtrykt i 
MVA 

b) HVDC-vekselretterens driftspunkt før fejlen udtrykt i aktiv og reaktiv effekt ved 
tilslutningspunktet samt spændingen ved tilslutningspunktet og 

c) Minimumeffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt efter fejlen udtrykt 
i MVA. 
 

Alternativt kan den relevante systemoperatør stille generiske værdier til rådighed for 
ovennævnte konditioner, der er udledt af typiske tilfælde. 
 
Energinet har anmeldt, at kortslutningskataloget fastlægger metoden for beregning af 
kortslutningseffekt samt beregner konditioner i kendte tilslutningspunkter. 
 
Energinet bemærker, at Energinet publicerer et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang 
om året, hvor udviklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og 
hvor maksimal og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssy-
stemet beregnes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante 
antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af alle transmissionstilsluttede enheder, 
herunder også HVDC-anlæg. 
 
Artikel 25, stk. 5 vedrører underspændingsbeskyttelsen af HVDC-systemet, fastsat af 
ejeren af HVDC-systemet, ud fra HVDC-vekselretterens størst mulige tekniske kapaci-
tet. Den relevante systemoperatør kan i samarbejde med den relevante TSO fastsætte 
mere restriktive indstillinger i medfør af artikel 34. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 25, stk. 6 vedrører tolerancen overfor spændingsfejl i tilfælde af asymmetriske 
fejl, hvilket fastsættes af den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt krav til levering af asymmetrisk fejlstrøm, hvis det kræves af 
den relevante TSO.  
 
 Energinet har anmeldt, at kravene til asymmetriske fejl er identiske med kravene til 
symmetriske fejl, som givet i artikel 25, stk. 1 
 
Artikel 26 vedrører genoprettelse af aktiv effekt efter en fejl. Den relevante TSO fast-
sætter omfanget af og tidsprofilen for genoprettelse af den aktive effekt, som et HVDC-
system skal overholde, jf. artikel 25. 
 
Energinet har anmeldt, at ved kortslutningsforhold større end 3,5, skal konverteren 
kunne levere 90% af den aktive effekt fra før fejlen indenfor 200 ms (ta) efter at spæn-
dingen i tilslutningspunktet er genopbygget til 90% af niveauet før fejlen på ensrettersi-
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den, og indenfor 300 ms (tb) på invertersiden, uden vedvarende oscillation. Vedva-
rende oscillation defineres her som maksimum 5% oscillation af den faktiske effekt. 
Derudover må maksimum overshoot under genopbygningen af AC-nettet efter fejl ikke 
overstige 10% af den ønskede effekt.  
 
Ved kortslutningsforhold under 3,5 skal anlægsproducenten oplyse ta og tb. 
 
Energinet bemærker, at artiklen giver mulighed for at specificere yderligere robusthed-
segenskaber, herunder hvor hurtigt aktiv effekt skal være tilgængelig efter at spændin-
gen er restaureret. Tiden for, hvornår aktiv effekt er tilgængelig i elsystemet efter en 
fejl, er vital for balance og stabilitet. HVDC-teknologien tilbyder en meget hurtig re-
spons i forhold til synkrongeneratorer og Power Park Moduler. 
 
Artikel 27 vedrører hurtig genoprettelse efter jævnstrømsforbundne fejl. HVDC-syste-
mer, herunder jævnstrømsforbundne luftledninger, skal kunne genoprettes hurtigt efter 
forbigående fejl i HVDC-systemet. Detaljer vedrørende denne evne koordineres og er 
underlagt aftalerne om beskyttelsesmekanismer og indstillinger, jf. artikel 34. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Afsnit II, kapitel 4 vedrører krav til kontrol. 
 
Artikel 28 vedrører spændingssætning og synkronisering af HVDC-vekselretter. Under 
spændingssætning eller synkronisering af et HVDC-system med vekselstrømsnettet 
eller under tilslutning af en spændingssat HVDC-vekselretter til et HVDC-system skal 
HVDC-vekselretteren, medmindre den relevante systemoperatør har givet andre in-
strukser, kunne begrænse spændingsændringerne til niveauet for statisk tilstand, der 
fastsættes af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. Det 
fastsatte niveau må ikke overstige 5% af præsynkroniseringsspændingen. Den rele-
vante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den relevante TSO det maksimale 
omfang og varighed af samt målevinduet for spændingstransienterne.  
 
Energinet har anmeldt, at spændingsændringerne højst må være 3% ved UC, dog ±4% 
ved særlige begivenheder. Med hensyn til varigheden af dette henviser Energinet til, at 
dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-systemet og den relevante 
TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunktet og nettet. 
 
Artikel 29 vedrører interaktion mellem HVDC-systemer eller med andre anlæg og an-
det udstyr. 
 
Artikel 29, stk. 7 vedrører midlertidige præstationsniveauer, fastsat af den relevante 
TSO, i tilknytning til forskellige situationer, for individuelle HVDC-systemer, eller kollek-
tivt på tværs af HVDC-systemer, der sædvanligvis påvirkes. Denne specifikation kan 
fastsættes for at beskytte integriteten af TSO’ens samt netbrugernes udstyr i overens-
stemmelse med nationale netregler. 
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Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 31 vedrører evne til at levere dæmpning af subsynkron vridningsinteraktion.  
 
Artikel 31, stk. 2 vedrører det nødvendige omfang af undersøgelserne om vridningsin-
teraktion, fastsat af den relevante TSO, og leverer i det omfang det er muligt, inputpa-
rametre vedrørende udstyr og relevante systembetingelser i sit net. Ejeren af HVDC-
systemet står for undersøgelserne af vridningsinteraktion. Formålet med undersøgel-
serne er at finde frem til de betingelser, hvis sådanne findes, under hvilke der opstår 
vridningsinteraktion, og komme med forslag til eventuelle nødvendige afhjælpende 
procedurer. Medlemsstaterne kan bestemme, at ansvaret for at gennemføre undersø-
gelserne i denne artikel ligger hos TSO’en. Alle parterne underrettes om resultaterne 
af undersøgelserne. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 32 vedrører nettets karakteristika.  
 
Artikel 32, stk. 1 vedrører metoden til samt start- og slutkonditionerne for beregningen 
af som minimum mindstekravet og maksimumkravet til kortslutningseffekt ved tilslut-
ningspunktet og gør disse oplysninger offentligt tilgængelige. Metoden fastsættes af 
den relevante systemoperatør. 
 
Energinet har anmeldt, at kortslutningskataloget fastlægger metoden for beregning af 
kortslutningseffekt same beregner konditioner i kendte tilslutningspunkter. 
 
Energinet bemærker, at Energinet publicerer et ”kortslutningskatalog”, typisk en gang 
om året, hvor udviklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behandles, og 
hvor maksimal og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmissionssy-
stemet beregnes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med relevante 
antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af alle transmissionstilsluttede enheder, 
herunder også HVDC-anlæg. 
Artikel 32, stk. 2 vedrører HVDC-systemets evne til at opretholde driften inden for de 
intervaller for kortslutningseffekt og de netkarakteristika, der er fastsat af den relevante 
systemoperatør. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 33 vedrører HVDC-systemers robusthed. 
 
Artikel 33, stk. 1 vedrører HVDC-systemets evne til at finde stabile driftspunkter med 
minimale ændringer i aktiv effekt og spændingsniveau, både under og efter en planlagt 
såvel som en ikke-planlagt ændring af HVDC-systemet eller af det vekselstrømsnet, 
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som det er tilsluttet. Den relevante TSO fastsætter de ændringer i systembetingel-
serne, under hvilke HVDC-systemet skal opretholde stabil drift.  
 
Energinet har anmeldt, at systemet skal designes til, ved kontinuert drift, at kunne tole-
rere spændingsfaseskift på op til 20 grader i nettet ved tilslutningspunktet. 
 
Energinet bemærker, at af hensyn til forsyningssikkerheden skal et HVDC-anlæg ud-
vise robusthed over for driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettilsluttet, og 
effektudveksling kan opretholdes i størst mulige omfang efter driftsforstyrrelsens bort-
kobling. De specificerede robusthedskrav skal afspejle elsystemets karakteristika, her-
under den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsforstyrrelser og 
driftsforstyrrelsernes oprindelse. Fejl i transmissionsnettet må ikke medføre udfald af 
større mængder overførsel grundet den systemmæssige konsekvens forbundet her-
med. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store dele af elsy-
stemet, og kan derfor have konsekvenser for flere HVDC-tilslutninger, hvilket gør det 
vigtigt at sikre alle igennem krav til robusthedsegenskaber. 
 
Energinet tilføjer, at spændingsfasespring som noget nyt er inkluderet for HVDC-an-
læg, men kravet er eksisterende for nuværende produktionsanlæg i relevante tekniske 
forskrifter, jf. TF 3.2.2, TF 3.2.3 og TF 3.2.5. 
 
Artikel 33, stk. 2 vedrører, at ejeren af et HVDC-system skal sikre, at overgangen el-
ler frakoblingen af en HVDC-vekselretter, som er en del af en multi-terminal eller et in-
tegreret HVDC-system, ikke resulterer i transienter ved tilslutningspunktet ud over den 
grænse, der er fastsat af den relevante TSO. 
 
Energinet angiver, at den maksimale grænse for transienter er 1,2 pu 
 
Energinet bemærker, at artiklen omhandler anlægsegenskaber, som et HVDC-anlæg 
skal have for at begrænse generne, som blandt andet påføres tilslutningspunktet i for-
bindelse med et anlægstrip eller utilsigtet afkobling fra systemet. Maksimalværdierne 
for spændingsstigningen er defineret, og en varighed skal defineres, når det endelige 
anlægsdesign kendes, inklusiv elsystemkarakteristika fra det specifikke tilslutnings-
punkt. 
 
Afsnit II, kapitel 5 vedrører krav til kontrolanordninger og –indstillinger.  
 
Artikel 34 vedrører elektriske beskyttelsesmekanismer og indstillinger. 
 
Artikel 34, stk. 1 vedrører de ordninger og indstillinger, der er nødvendige for at be-
skytte nettet, under hensyntagen til HVDC-systemets karakteristika. Disse fastlægges 
af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. Beskyttelses-
ordninger, der er relevante for HVDC-systemet og nettet, og de indstillinger, der er re-
levante for HVDC-systemet, koordinereres og aftales mellem den relevante system-
operatør, den relevante TSO og ejeren af HVDC-systemet. Beskyttelsesmekanismerne 
og indstillingerne for interne elektriske fejl må ikke bringe HVDC-systemets ydeevne i 
fare, jf. denne forordning. 
 
Energinet har anmeldt, at følgende udstyr skal benyttes: 
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- Linjebeskyttelse 
- Transformerbeskyttelse 
- Reaktorbeskyttelse 
- Hjælpekraftstransformerbeskyttelse 
- Samleskinnebeskyttelse 

 
Alle relevante indstillinger specificeres med udgangspunkt i net- og anlægsanalyse. 
Anlægsejer benytter som minimum: 

- Anlægget sikres mod skader fra fejl og hændelser i nettet. 
- Anlægget sikres mod interne kortslutninger 
- Anlægget sikres mod udkobling i ukritiske situationer 
- Det kollektive elforsyningsnet sikres i videst mulige omfang mod uønskede på-

virkninger fra anlægget. 
 

Energinet bemærker, at den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtilgang til 
beskyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyttelses-
metoderne sikrer både transmissionssystemet og de i tilslutningspunktet relevante 
komponenter samt HVDC-anlægget. Aktuelle indstillinger tager igen udgangspunkt i en 
specifik net- og anlægsanalyse. Aktuelle driftsindstillinger anføres i tilslutningsaftalen. 
 
Artikel 35 vedrører prioritering af beskyttelse og kontrol. 
 
Artikel 35, stk. 2 vedrører prioritering af beskyttelse og kontrol, og her disponerer eje-
ren af HVDC-systemet sine beskyttelses- og kontrolanordninger i overensstemmelse 
med følgende prioriterende liste (i faldende orden), medmindre de relevante TSO’er 
fastsætter andet i samarbejde med den relevante systemoperatør: 
 

a) Beskyttelse af nettet og HVDC-systemet 

b) Regulering af aktive effekt i forbindelse med nødsituationer 

c) Kunstig inerti, hvor det er relevant 

d) Automatisk afhjælpende tiltag som fastsat i artikel 13, stk. 3. 

e) LFSM tilstand 

f) FSM tilstand og frekvensregulering og 

g) Effektgradientbegrænser 

Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og elnettet. 
 
Artikel 36 vedrører ændring af beskyttelses- og kontrolmekanismer samt indstillinger. 
 
Artikel 36, stk. 3 vedrører HVDC-systemets driftstilstande, og ændringer af disse, 
samt de dertilhørende referencepunkter, som skal kunne fjernstyres som fastsat af den 
relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
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Energinet har anmeldt, at der etableres en dedikeret forbindelse til dataudveksling mel-
lem HVDC-anlæg og Energinet Kontrolcenter-EL. Formatet for dataudveksling fastsæt-
tes ved benyttelse af en europæisk standard. 
 
Energinet har anført, at kravet er en del af tilslutningsaftalen, og fastsættes i forbin-
delse med tilslutning af hvert enkelt HVDC-system. 
 
Afsnit II, kapitel 6 vedrører krav til genoprettelse af elsystemet. 
 
Artikel 37 vedrører evnen til at starte fra dødt net. 
 
Artikel 37, stk. 1 vedrører tilbud på levering af evne til start fra dødt net. Den relevante 
TSO kan anmode en ejer af et HVDC-system om et tilbud på levering af dette. 
 
Energinet har den 19. august 2019 orienteret Forsyningstilsynet om, at Energinet ikke 
ønsker at stille krav om dødstartsegenskaber. 
 
Energinet har oplyst, at dette ønske er fremkommet efter besvarelse af en række 
spørgsmål stillet af Ørsted A/S. 
 
Artikel 37, stk. 2 vedrører HVDC-systemer med evne til start fra dødt net, og disse 
skal efter en nedlukning, og i tilfælde af at en vekselretter spændingssættes, kunne 
spændingssætte samleskinnen i den fjernvekselstrømskoblingsstation, som en anden 
vekselretter er koblet til, inden for en frist efter nedlukningen af HVDC-systemet, der 
fastsættes af de relevante TSO’er. HVDC-systemet skal kunne synkronisere inden for 
de frekvensgrænser, der er fastsat i artikel 11, og de spændingsgrænser, der er fastsat 
af den relevante TSO eller som fastsat i artikel 18, hvis det er relevant. Den relevante 
TSO kan fastsætte udvidede frekvens- og spændingsintervaller, hvis det er nødvendigt 
for at genoprette systemsikkerheden.  
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
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Forordningens afsnit III vedrører krav til jævnstrømsforbundne elproducerende an-
læg og fjertbeliggende HVDC-vekselrettere. 
 
Afsnit III, kapitel 1 vedrører krav til jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. De 
krav, der gælder for elproducerende offshore-anlæg i henhold til artikel 13 – 22 i for-
ordningen RfG, gælder for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, under hen-
syntagen til de krav, der er omhandlet i artikel 41 – 45 i forordningen HVDC. Kravene 
gælder ved de jævnstrømsforbundne elproducerende anlægs og HVDC-systemernes 
HVDC-grænseflader. Kategorierne i artikel 5 i forordningen RfG gælder også for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg. 
 
Artikel 39 vedrører krav til frekvensstabilitet.  
 
Artikel 39, stk. 1, litra b vedrører frekvensrespons for et jævnstrømsforbundet elpro-
ducerende anlæg, der er tilsluttet via HVDC-systemer, som er tilsluttet mere end et sy-
stemområde, og dette skal kunne levere koordineret frekvensregulering som fastsat af 
den relevante TSO. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 39, stk. 2, litra c vedrører frekvensintervaller og respons, og her skal et jævn-
strømsforbundet elproducerende anlæg, uden at det berører stk. 2, litra a), kunne af-
koble sig nettet ved nærmere fastsatte frekvenser, såfremt den relevante TSO bestem-
mer det. Omstændighederne og indstillingerne for automatisk afkobling aftales mellem 
den relevante TSO og ejeren af det jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
 
Artikel 40, stk. 1, litra a vedrører de spændingsintervaller hvori et jævnstrømsforbun-
det elproducerende anlæg skal kunne forblive tilkoblet den fjerntbeliggende HVDC-
vekselretters net og opretholde driften indenfor de spændingsintervaller (pr. enhed) og 
i de tidsperioder, der er fastsat i bilag VII, tabel 9 og 10. De spændingsintervaller og de 
tidsperioder, der fastsættes, vælges ud fra referenceværdien 1 pu for spænding. 
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Energinet har anmeldt: 
a) 100 kV – 300 kV: 

 1,12 pu – 1,15 p.u : 30 min 
b) 300 kV – 400 kV: 

 1,05 pu – 1,15 pu: 60 min 
 

Energinet bemærker, at krav i forhold til driftstid er fastsat så de modsvarer krav til pro-
duktionsanlæg anmeldt under forordningen RfG for at sikre proportionalitet 
 
Artikel 40, stk. 1, litra c vedrører jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, der 
har en HVDC-grænseflade med en fjerntbeliggende HVDC-vekselretters net, og her 
kan den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO fastsætte 
spændinger ved HVDC-grænsefladen, ved hvilke det jævnstrømsforbundne elproduce-
rende anlæg automatisk skal kunne frakoble sig. Omstændighederne og indstillingerne 
for automatisk afkobling aftales mellem den relevante systemoperatør, den relevante 
TSO og ejeren af det jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet. 
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Artikel 40, stk. 2, litra b, nummer i+ii vedrører krav til spændingsstabilitet for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg, enten på tidspunktet for tilslutningen eller ef-
terfølgende, jf. den i litra a) omhandlede aftale: 
 

i. Hvad angår evnen til at levere reaktiv effekt ved HVDC-syste-
mets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt, skal 
jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg opfylde de krav 
til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer, 
der er fastsat af den relevante systemoperatør i samarbejde 
med den relevante TSO. Den relevante systemoperatør fast-
lægger en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som 
helst form, og med intervaller, jf. tabel 11 i forordningens bilag 
VII, indenfor hvilke det jævnstrømsforbundne elproducerende 
anlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved HVDC-systemets 
maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt. Ved fast-
sættelsen af disse intervaller tager den relevante systemope-
ratør i samarbejde med den relevante TSO den langsigtede 
udvikling af nettet i betragtning samt de jævnstrømsforbundne 
elproducerende anlægs potentielle omkostninger ved at 
kunne levere produktion af reaktiv effekt ved høj spænding og 
absorbere reaktiv effekt ved lav spænding. Hvis det i den ti-
årige netudviklingsplan, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009, eller i en national plan, der er udarbejdet og god-
kendt i henhold til artikel 22 i direktiv 2009/72/EF, fastsættes, 
at et jævnstrømsforbundet elproducerende anlæg veksel-
strømsforbindes til det synkrone område, kan den relevante 
TSO enten fastsætte, at: 
 

- Det jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg skal 
være udstyret med de funktioner, der er fastsat i artikel 
25, stk. 5, i forordning RfG for det pågældende syn-
krone område på tidspunktet for det jævnstrømsfor-
bundne elproducerende anlægs tilslutning til veksel-
strømsnettet samt idriftsættelse, og  
 

- Det påvises – og derpå indgås aftale med den rele-
vante systemoperatør og den relevante TSO om – 
hvordan det jævnstrømsforbundne elproducerende an-
læg opfylder kravet om levering af reaktiv effekt, jf. arti-
kel 25, stk. 4 i RfG for så vidt angår det pågældende 
synkrone område, hvis det jævnstrømsforbundne elpro-
ducerende anlæg vekselstrømsforbindes til det syn-
krone område. 
 

ii. Hvad angår evnen til at levere reaktiv effekt, kan den rele-
vante systemoperatør fastsætte, at der skal leveres supple-
rende reaktiv effekt, hvis et jævnstrømsforbundet elproduce-
rende anlægs tilslutningspunkt hverken er placeret ved høj-



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER EFTER HVDC 

Side 31/101 

spændingsterminalen for den transformer, der sørger for op-
transformering til tilslutningspunktets spændingsniveau, alter-
nativt ved generatorterminalerne i tilfælde, hvor der ikke fin-
des en transformer til optransformering. Denne supplerende 
reaktive effekt skal kompensere udvekslingen af reaktiv effekt 
i højspændingsledningen eller –kablet mellem højspændings-
terminalerne for den transformer i det jævnstrømsforbundne 
elproducerende anlæg, der sørger for optransformering, alter-
nativt generatorterminalerne i tilfælde hvor der ikke findes en 
transformer til optransformering, og tilslutningspunktet og le-
veres af den ejer, der er ansvarlig for ledningen eller kablet.  

 

 
 
Energinet angiver, at der gælder samme krav som til produktionsanlæg, som stillet i 
henhold til forordningen RfG artikel 21, stk. 3 litra b, nr. i, samt litra c, nr. i. Disse ses 
nedenfor: 
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I henhold til nr. ii, henviser Energinet til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem 
ejeren af HVDC-systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, 
tilslutningspunktet og nettet. 
 
Artikel 40, stk. 3 vedrører prioriteringen af aktiv eller reaktiv effekt for så vidt angår 
jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg, og her fastsætter den relevant system-
operatør i samarbejde med den relevant TSO, hvorvidt levering af aktiv effekt eller le-
veringen af reaktiv effekt har forrang under fejl, hvor der kræves tolerance over for 
spændingsfejl. Hvis der gives forrang til aktiv effekt, skal levering heraf ske inden for 
en tidsfrist efter fejlens opståen, som fastsat af den relevant systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO.  
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 41 vedrører krav til kontrol. 
 
Artikel 41, stk. 1 vedrører synkronisering af et jævnstrømsforbundet elproducerende 
anlæg med vekselstrømsnettet, og her skal det jævnstrømsforbundne elproducerende 
anlæg kunne begrænse spændingsændringerne til niveauet for statisk tilstand, der 
fastsættes af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. Det 
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fastsatte niveau må ikke overstige 5% af præsynkroniseringsspændingen. Den rele-
vante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den relevante TSO det maksimale 
omfang og varighed af samt målevinduet for spændingstransienterne. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 42 vedrører nettets karakteristika 
 
Artikel 42, litra a vedrører metoden samt start- og slutkonditionerne, fastlagt af den 
relevante systemoperatør, for beregningen af minimum- og maksimumkortslutningsef-
fekt ved HVDC-grænseflade og den relevante systemoperatør gør disse oplysninger 
offentligt tilgængelige.  
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 44 vedrører spændingskvalitet. Ejere af jævnstrømsforbundne elproducerende 
anlæg sikrer, at deres tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i 
spændingsforsyningen på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der 
er fastsat af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. De 
nødvendige bidrag til relevante studier fra netbrugerne, herunder men ikke begrænset 
til eksisterende jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og HVDC- systemer må 
ikke forsinkes uden rimelig grund. Den procedure, der skal følges i forbindelse med de 
undersøgelser, der skal gennemføres, og de relevante oplysninger, som alle involve-
rede netbrugere skal indgive, samt de afhjælpende foranstaltninger, der er identificeret 
og gennemført, skal være i overensstemmelse med proceduren i artikel 29. 
 
Energinet har anmeldt krav, der fremgår af annex A til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af EU-for-
ordningen HVDC. Generelt forudsiges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende 
spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring for det kollektive elforsyningssy-
stem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftes store dele af produktionsan-
lægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkrongeneratorer til VE-baserede 
produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssystem foregår ved 
hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en længere 
periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugspro-
dukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel 
af elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som 
på produktionssiden. 
 
Artikel 45 vedrører generelle krav til systemforvaltning, der gælder for jævnstrømsfor-
bundne elproducerende anlæg. Hvad angår de generelle krav til systemforvaltning, 
gælder artikel 14, stk. 5, artikel 15, stk. 6, og artikel 16, stk. 4 i forordningen RfG for 
alle jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. 
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Afsnit III, kapitel 2 i forordningen omhandler krav til fjerntbeliggende HVDC-vekselret-
tere. Det skal bemærkes, at kravene i artikel 11 – 39 også gælder for fjerntbeliggende 
HVDC-vekselrettere, under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 47 – 50. 
 
Artikel 48 vedrører krav til reaktiv effekt og spænding. 
 
Artikel 48, stk. 1, litra a vedrører spændingsintervaller. En fjerntbeliggende HVDC-
vekselretter skal kunne forblive tilkoblet den fjerntbeliggende HVDC-vekselretters net 
og opretholde driften inden for de spændingsintervaller (pr. enhed) og i de tidsperioder, 
der er fastsat i bilag VIII, tabel 12 og 13. De spændingsintervaller og de tidsperioder 
der fastsættes, vælges ud fra referenceværdien 1 pu for spænding.  

 

 
Energinet har anmeldt følgende krav: 

a) 110 kV – 300 kV: 
 1,12 pu – 1,15 pu: 30 min 

b) 300 kV – 400 kV: 
 1,05 pu – 1,15 pu: 60 min 

 
 1 pu ved 150 kV: 152 kV 
 1 pu ved 220 kV: 220 kV 
 1 pu ved 400 kV: 400 kV 

 
Energinet bemærker, at kravet i forhold til driftstider er fastsat, så det modsvarer krav 
til produktionsanlæg anmeldt under RfG for at sikre proportionalitet. Desuden er spæn-
dings-pu-værdierne angivet. 
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Artikel 48, stk. 2, litra a+b vedrører evnen til levering af reaktiv effekt, og her skal en 
fjerntbeliggende HVDC-vekselretter opfylde følgende krav til spændingsstabilitet ved 
tilslutningspunktet: 
 

a) den relevante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den relevante 
TSO kravene til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. I 
forbindelse hermed fastlægger den relevante systemoperatør i samarbejde 
med den relevante TSO en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som 
helst form, og indenfor rammerne af hvilken HVDC-vekselretteren skal kunne 
levere reaktiv effekt ved HVDC-systemets maksimumstransmissionskapacitet 
for aktiv effekt. 
 

b) U-Q/Pmax-profilen fastlægges af den relevante systemoperatør i samarbejde 
med den relevante TSO. U-Q/Pmax-profilen skal ligge indenfor de intervaller for 
Q/Pmax og spændingsniveauet i statisk tilstand, der er fastsat i bilag VIII, tabel 
14, og U-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fastsatte ud-
vendige rammes grænser, jf. bilag IV. Ved fastsættelsen af disse intervaller 
tager den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO den 
langsigtede udvikling af nettet i betragtning. 
 

 

 
De af Energinet anmeldte krav, fremgår af annex D til anmeldelsen. 
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Energinet bemærker, at AC-øen, som PPM’erne vil være tilsluttet, ikke kendes på for-
hånd. Der kan derved ikke fastsættes specifikke krav, inden øens karakteristika ken-
des.  
 
Artikel 50 vedrører spændingskvalitet. Ejere af fjerntbeliggende HVDC-vekselrettere 
sikrer, at deres tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spæn-
dingsforsyningen på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der er 
tildelt dem af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. De 
nødvendige bidrag til relevante studier fra netbrugerne, herunder men ikke begrænset 
til eksisterende jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og HVDC-systemer må 
ikke forsinkes uden rimelig grund. Den procedure, der skal følges i forbindelse med de 
undersøgelser, der skal gennemføres, og de relevante oplysninger, som alle involve-
rede netbrugere skal indgive, samt de afhjælpende foranstaltninger, der er identificeret 
og gennemført, skal være i overensstemmelse med proceduren i artikel 29. 
 
De af Energinet anmeldte krav fremgår af annex A til anmeldelsen. 
 
Energinet bemærker, at fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forord-
ningen HVDC. Generelt forudsiges det i branchen, at direkte dårlig eller faldende 
spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring for det kollektive elforsyningssy-
stem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftet store dele af produktionsan-
lægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkrongenerator til VE-baserede 
produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsyningssystem foregår ved 
hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været undervejs i en længere 
periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og forbrugspro-
dukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel 
af elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som 
på produktionssiden.  
 
Energinet tilføjer, at der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet ved 
tilslutning af HVDC-anlæg. Dette er nødvendigt, da anlægget kan forringe spændings-
kvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødven-
dige for at sikre, at det i fremtidige situationer er muligt for Energinet at koordinere 
spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 
 
Artikel 53 vedrører registrering og overvågning af fejl. 
 
Artikel 53, stk. 2 vedrører parametre for forsyningskvalitet, som HVDC-systemet skal 
kunne overholde, forudsat at der gives rimelig varsel herom, og disse fastsættes af 
den relevante systemoperatør. 
 
Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 53, stk. 4 vedrører udstyr til dynamisk systemadfærdsovervågning, og dette  
skal omfatte en svingningsudløser, der opfanger dårligt dæmpede svingninger, og som 
defineres af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO, med 
henblik på at detektere dårligt dæmpede effektsvingninger. 
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Energinet henviser til, at dette er en del af tilslutningsaftalen mellem ejeren af HVDC-
systemet og den relevante TSO, efter en analyse af HVDC-systemet, tilslutningspunk-
tet og nettet.  
 
Artikel 54 vedrører simuleringsmodeller.  
 
Artikel 54, stk. 1 vedrører muligheden for, at den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO kan fastsætte, at ejeren af et HVDC-system skal stille 
simuleringsmodeller til rådighed, som på korrekt vis afspejler HVDC-systemets adfærd 
både i statisk tilstand, ved dynamiske simuleringer (grundlæggende frekvenskompo-
nent) og ved kortvarige elektromagnetisk simuleringer. 
Det format, som modellerne skal leveres i, og levering af dokumentation vedrørende 
den pågældende models struktur og blokdiagrammer fastsættes af den relevante sy-
stemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
De af Energinet anmeldte krav fremgår af anmeldelsens Annex B. 
 
Energinet bemærker, at da det er Energinets ansvar at sikre den overordnede forsy-
ningssikkerhed, er der behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx i for-
bindelse med nettilslutning af nye HVDC-anlæg. Disse analyser skal benyttes til plan-
lægning og drift af det kollektive elforsyningsnet. Til dette formål kræves opdaterede 
og retvisende simuleringsmodeller for nettilsluttede forbrugs-, produktions- og HVDC-
anlæg. Med indhentningen af modeller til brug i analyser sker en overordnet samfunds-
økonomisk optimering, da Energinet på baggrund af analyserne kan optimere planlæg-
ning og drift, så der er et mindre behov for sikkerhedsmarginer.  
 
Energinet tilføjer, at simuleringsmodellerne benyttes til analyse af transmissions- og di-
stributionsnettets stationære og dynamiske forhold, herunder spændings-, frekvens- og 
rotorvinkelstabilitet, kortslutningsforhold, transiente fænomener samt harmoniske for-
hold. Kravene er bygget op, så de i et rimeligt omfang modsvarer krav til produktions- 
og forbrugsanlæg. 
 
Energinet runder af med at nævne, at i forhold til Intellectual Property Rights, kan pro-
ducenter muligvis se en udfordring, men Energinet ønsker ikke black box krypterede 
modeller, da det giver for stor usikkerhed, særligt ved beregning af grænsetilfælde, og 
der er tidligere set udfordringer i forbindelse med validering af de samlede analyser. 
Kravet modsvarer krav fra andre TSO’er i Europa. 
 
  



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER EFTER HVDC 

Side 38/101 

HØRING 

Forsyningstilsynet har foretaget offentlig høring via tilsynets hjemmeside over Energi-
nets anmeldelse i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 16. november 2018. Forsy-
ningstilsynet modtog høringssvar fra Ørsted. 
 
Ørsted indleder høringssvaret med at opfordre Forsyningstilsynet til ikke at godkende 
de anmeldte krav vedrørende fravælgelsen af LCC-teknologier.  
 
Ørsted anfører, at Energinet i høringsbrevets afsnit 3, redegør for, hvordan VSC-tekno-
logien kan tilvejebringe systembærende egenskaber. Ørsted Bioenergy er med de ek-
sisterende kraftværker og tidligere med deres sykronkompensatorer, ligeledes leveran-
dører af systembærende egenskaber. Ørsted er glade for muligheden for høringen nu, 
men ville gerne have været inddraget lidt tidligere, set i lyset af de nuværende og pa-
rallelle diskussioner om markedsgørelse af netop systembærende egenskaber funde-
ret i Elforsyningsloven (1009/2018) og SO GL ((EU) 2017/1485).  
 
Ørsted er principielt enige i de kriterier, der er listet i afsnit 2.1 om proportionalitetsprin-
cippet og ikke-diskrimination. Ørsted mener dog, at Energinets anmeldelse ikke over-
holder dette.  
 
Ørsted angiver følgende grunde til ovenstående: 
Energinet sætter med gennemføringsforanstaltningen krav, som meget sandsynligt 
kun rammer dem selv. Dette på et område som andre aktører ikke har haft mulighed 
for at deltage i udarbejdelsen af. Dette er ikke transparent og kan virke diskrimine-
rende. 
 
Såfremt Energinet havde lavet et marked for systembærende egenskaber, som be-
skrevet i Elforsyningsloven, SOGL og som der opfordres til i ”Udkast til afgørelse: Af-
slag på godkendelse af Energinets metode om en kompensationsmodel til leverandø-
rer af systembærende egenskaber”, ville Ørsted have været i konkurrence med Energi-
net om leveringen. Dette stiller anderledes og skrappere krav til investeringsbeslutnin-
gen. 
 
Energinet svarer, at Energinet har fastsat kravene uden forudgående arbejdsgrupper, 
da det gentagne gange på møder hos Energistyrelsen, med deltagelse af blandt andet 
Dansk Energi samt andre aktører, blev vurderet, at disse krav kun har interesse for 
Energinet.  
 
Fra præsentationen af tilslutningsforordningerne hos Energinet i 2016 blev der ikke 
fremsat ønske om denne type involvering, ligesom Energinet ikke efterfølgende har 
modtaget henvendelser, hvor denne interesse er fremlagt, men Energinet tager be-
tragtningen til efterretning for kommende arbejde inden for lignende områder.  
Da kravene sendes i høring som beskrevet i forordningen, anser Energinet stadig pro-
cessen for at være transparent. 
 
Ørsted anfører, at Energinet i oplægget lægger vægt på en syv år gammel case til at 
begrunde et fremtidigt teknologivalg, og en fravælgelse af LCC-teknologierne. Denne 
business case er ikke offentlig og ikke en del af høringen, hvorfor det ikke er muligt for 
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Ørsted at vurdere. Ørsted mener, at mange forudsætninger omkring Skagerak4-projek-
tet siden ikke har vist sig at holde, hvilket blandt andet resulterede i, at Energitilsynet 
ophævede reservationen på SK4 den 28. marts 2017, hvorfor Ørsted står uforstående 
overfor, at Energinet fortsat stoler på denne business case. 
 
Energinet svarer, at Energinet har argumenteret for valget af VSC-teknologien ved at 
referere til det projekt, hvor det blev fundet samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at 
benytte den nyeste teknologi. Denne business-case er offentligt tilgængelig, placeret 
på Forsyningstilsynets hjemmeside. 
 
Ørsted ser mindst 4 grunde til, at begge løsninger bør være mulige fremover: 
 

a) Det er Ørsteds forståelse, at VSC-teknologierne både er dyrere og 
har højere tab end LCC-teknologierne, hvorfor det kan være sam-
fundsøkonomisk dyrt at fravælge LCC-løsningen. Fravælgelsen af 
LCC-teknologierne kan betyde, at samfundsøkonomisk rentable 
projekter ikke bliver gennemført, eller bliver unødvendigt dyre. 

b) Når der skal laves udbud, vil Energinet stå meget bedre, såfremt 
det er muligt at vælge mellem flere typer og leverandører. 

c) Marked/produkter og teknologier udvikler sig over tid, og teknologi-
valg bør ikke træffes en gang for alle, men i milliarddyre projekter 
bør det undersøges fra gang til gang. 

d) Værdien af systembærende egenskaber i Energinets investering 
bør være transparente. Energinets merinvestering i at kunne levere 
fx systembærende egenskaber bør ske på samme vilkår, som an-
dre leverandører af systembærende egenskaber.  

Energinet svarer, at der i de seneste år er sket en kraftig udvikling af VSC-teknolo-
gien, så omkostningerne og tabene er bragt væsentligt ned sammenlignet med LCC-
teknologien. Tabene for VSC er kommet ned på niveau med LCC. Samtidig viser de 
seneste erfaringer, at den nye VSC-teknologi nu ligger i samme prisniveau som den 
gamle LCC-teknologi, når man ser på den samlede installerede løsning. 
 
Med hensyn til udbudssituationer svarer Energinet, at der med VSC-teknologien er 
mulighed for at vælge mellem flere leverandører, og der vil derfor være en tilstrækkelig 
god konkurrencesituation. Samtidig skal det bemærkes, at man stiller sig i en væsent-
lig bedre udbudssituation i forhold til kabeltyper med valg af VSC-teknologi. Udbudssi-
tuationen for DC-kabler forbedres, da det giver mulighed for at anvende andet end MI-
kabler, da også XLPE-kabler kan bruges.  
 
Energinet bemærker samtidig, at der i Europa i de seneste år kun er idriftsat ganske få 
LCC-forbindelser, og teknologien anses for uddøende for de effektniveauer, der er re-
levante for danske forhold. 
 
Med hensyn til at markeder og teknologier udvikler sig over tid bemærker Energinet, at 
Energinet med anmeldelsen har valgt de krav, som anses for at være mest hensigts-
mæssige i forhold til det nuværende elsystems opbygning.  
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I forbindelse med den fremtidige udvikling af systemet vil der løbende være revision af 
reglerne for nettilslutning, således at de følger udviklingen, som det også tidligere er 
set med tekniske forskrifter for tilslutning af produktions- og forbrugsanlæg. Det skal 
samtidig bemærkes, at udvikling i markedssammenhængen kan betyder, at eksterne 
parter i fremtiden kunne ønske at tilslutte større produktionsanlæg via en HVDC-forbin-
delse. Det er her vigtigt for Energinet at sikre sig, at større mænger produktion også 
har de nødvendige systembærende egenskaber til at understøtte systemet. Hvorledes 
denne type egenskaber skal markedsgøres, er ikke en del af nettilslutningsforordnin-
gernes fokusområde, og ej heller gyldighedsområde. 
 
De anmeldte krav under forordningen er ikke-begrænsende for kommende projekters 
afdækning af markedsmuligheder.  
 
Med hensyn til, at værdien af systembærende egenskaber i Energinets investering bør 
være transparent, svarer Energinet, at Ørsted har ret i, at transparensen i forhold til 
prissætningen af systembærende egenskaber er udfordret i forbindelse med installatio-
nen af VSC-teknologien. Energinet finder dog ikke, at det skal udelukke Energinet fra 
at vælge den nyeste teknologi, som undergår en løbende udvikling, i kommende løs-
ninger, da VSC-teknologiens tekniske fordele giver mulighed for samfundsøkonomisk 
optimering.  
 
Ørsted mener, at Energinet med dette oplæg vil sikre sig en dominerende position på 
det kommende marked for systembærende egenskaber, hvilket ikke er i tråd med El-
forsyningsloven og SOGL. 
 
Ørsted mener derfor at anmeldelsen ikke bør godkendes. Energinet bør også fremover 
undersøge både VSC- og LCC-teknologierne forud for investeringsindstillingen.  
 
Ørsted tilføjer, at de specifikke krav i bilag A-D bør tilpasses, så de skaber rum for 
begge teknologier. Der bør ikke sættes unødigt høje designkrav til Energinets egne an-
læg, men i stedet bør ekstra levering ud over minimumsegenskaberne bestemmes ud 
fra markedets betalingsvillighed. 
 
Energinet svarer, at ved opbygning af en HVDC-konverter med LCC-teknologi vil det 
være nødvendigt at bygge en synkronkompensator parallelt med konverteren eller til-
slutte LCC-enheden i umiddelbar nærhed af en enhed, der har samme egenskaber 
som en synkronkompensator. Dette er en teknisk nødvendighed, da erfaringen er, at 
der i det danske net altid vil være et lokalt behov for kortslutningseffekt, for at konverte-
ren kan fungere. Ud fra denne betragtning ser Energinet kun dødsstartegenskaber 
som specifikt krav, der ikke kan opfyldes af begge HVDC-teknologier. 
 
På baggrund af ovenstående bemærkning om den nye VSC-teknologis direkte sam-
menlignelighed med LCC-teknologien i forhold til pris og tab, finder Energinet overord-
net set, at det vil være mest samfundsøkonomisk forsvarligt at vælge den nyeste tek-
nologi. 
 
Energinet har på baggrund af høringskommentaren revurderet kravfastsættelse i for-
hold til valg af teknologi, og vil derfor fjerne de overordnede krav om, at tilsluttede sy-
stemer skal være VSC-teknologi, samt kravet om dødsstartsegenskaber.  
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Forsyningstilsynet har i perioden fra 5. juli 2019 den til den 19. august 2019 foretaget 
offentlig høring af udkast over afgørelse af generelle krav for tilslutning i medfør af for-
ordning 2016/1447 (HVDC). 
 
Energinet har afgivet høringssvar vedrørende udkast til afgørelse. Høringssvarene 
samt Forsyningstilsynets stillingtagen hertil fremgår af afgørelsens Bilag 2, side 61 ff. 

RETSGRUNDLAG 

Afgørelsen er truffet i henhold til følgende forskrifter: 

Forordningen (EU) 2016/1447 af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om 
tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg. 

Bekendtgørelse af lov om elforsyning § 84a, stk. 1 

1. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt føl-
somme oplysninger, som de modtager i forbindelse med udøvelsen af deres virksom-
hed, og skal forhindre, at oplysninger om egne aktiviteter, som kan være forretnings-
mæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. 
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FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

I medfør af artikel 5, stk. 6, i forordning 2016/1447 (HVDC) skal Forsyningstilsynet 
godkende generelle krav fastsat af den relevante systemoperatør eller TSO. Ved vur-
dering og godkendelse af de generelle krav skal Forsyningstilsynet; 
 
a) anvende proportionalitetsprincippet og princippet om ikke-diskrimination  

 
b) sikre gennemsigtighed  
 
c) anvende princippet om optimering mellem den højeste samlede effektivitet og de 

laveste samlede omkostninger for alle involverede parter  
 

d) respektere det ansvar, der er pålagt den relevante TSO med henblik på at sikre 
systemsikkerheden, herunder i henhold til kravene i national lovgivning  

 
e) høre de relevante DSO'er og tage højde for eventuelle virkninger for deres syste-

mer  
 

f) tage højde for anerkendte europæiske standarder og tekniske specifikationer. 
 

For visse krav fastsætter forordningen intervaller, som de fastsatte krav skal ligge in-
den for. 
 
Forsyningstilsynet lægger gennemgående vægt på, at de af Energinet anmeldte krav 
vedrører såvel LCC- som VSC teknologien. 
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Ad artikel 11, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at et HVDC-system skal kunne forblive tilkoblet nettet og op-
retholde driften inden for de frekvensintervaller og de tidsperioder der er fastsat i tabel 
1 i bilag I. 
 
Af tabel 1 i bilag 1 fremgår:

 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at kravene for intervallet 47,5 – 52,0 Hz som minimum 
skal være de samme, som er fastsat for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg i 
medfør af forordning 2016/1447 (HVDC) artikel 39. Endvidere skal kravene som mini-
mum være sammenfaldende med krav fastsat for produktionsanlæg og forbrugsanlæg 
i medfør af forordningerne 2016/631 (RfG) og 2016/1388 (DCC). 
 
I medfør af forordning 2016/1447 HVDC artikel 39, stk. 2, litra a skal et jævnstrømsfor-
bundet elproducerende anlæg kunne forblive tilkoblet den fjerntbeliggende HVDC-vek-
selretters net og opretholde driften inden for de frekvensintervaller og de tidsperioder, 
der gælder for systemer med en nominel frekvens på 50 Hz, jf. bilag VI.  
 
Af bilag VI til forordning HVDC fremgår: 
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Energinet har anmeldt følgende krav 
 
CE/N: 100 – 300 kV/300 – 400 kV 

 47,0 – 47,5 Hz: minimum 60 sekunder 
 47,5 – 48,5 Hz: minimum 90 minutter 
 48,5 – 49,0 Hz: minimum 90 minutter 
 51,0 – 51,5 Hz: minimum 90 minutter 
 51,5 – 52,0 Hz: minimum 60 minutter 

 
 

Frekvensinterval Anmeldt RfG DCC Art. 39 HVDC 
(Bilag VI, Tab. 8) 

47,0 Hz – 47,5 Hz ≥ 60 s   20 sekunder 

47,5 Hz – 48,5 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

48,5 Hz – 49,0 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

49,0 Hz – 51,0 Hz (Ubegrænset) Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

51,0 Hz – 51,5 Hz ≥  90 min 30 min 30 min 90 min 

51,5 Hz – 52,0 Hz ≥  60 min   15 min 

TABEL.A MINIMUMS PERIODER ANGIVET I RFG, DCC OG ART. 39 SAMT ANMELDT 

AF ENERGINET FOR HVDC. 

 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte værdier alle er større end eller lig 
med de minimumstidsperioder der er angivet i forordning 2016/1447 (HVDC) bilag VI. 
 
De anmeldte værdier er endvidere større end de angivne tidsperioder godkendt i med-
før af forordning 2016/631 (RfG) og 2017/1388 (DCC). 
 
For så vidt angår den anmeldte tidsperiode for frekvensintervallet 51,5 Hz – 52,0 Hz, 
har Energinet anmeldt perioder, der er større end minimumsperioden.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav finder anvendelse på inverter-
baseret teknologi. Denne teknologi er ikke følsom overfor frekvensen i tilslutningspunk-
tet, sådan som en synkron-generator er det. Det forhold, at der er anmeldt tidsperio-
der, der er større end minimumsværdierne, vurderer tilsynet derfor ikke i sig selv udgør 
en teknisk risiko for de inverterbaserede anlæg. 
 
Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at artikel 11, stk. 1 overlader et drifts-
mæssigt skøn til TSO’en i forbindelse med angivelse af de tidsperioder, der skal gælde 
ved drift uden for de nominelle 50 Hz.  
 
Forsyningstilsynet er ikke gjort bekendt med forhold, der kan begrunde en tilsidesæt-
telse af det af Energinet foretagne driftsmæssige skøn. 
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Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte tidsperioder overholder de an-
givne minimumskrav, samt at de anmeldte tidsperioder ikke udgør en teknisk risiko for 
de anlæg, der skal overholde tidsperioderne. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte tidsperioder. 
 
Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. i 
Bestemmelsen vedrører et HVDC systems evne til at regulere overførelsen af aktiv ef-
fekt. Herefter skal et HVDC-system kunne justere den overførte aktive effekt op til 
HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt, i begge retninger, 
efter instruks fra den relevante TSO. 
 
Den relevante TSO kan fastsætte en maksimum- og minimumtrinstørrelse for justering 
af den overførte aktive effekt. 
 
Energinet har anmeldt en minimumtrinstørrelse på 1 MW.  
 
Som begrundelse for det anmeldte krav har Energinet anført, at der er fastsat en mini-
mums trinstørrelse med udgangspunkt i Energinets erfaringer fra eksisterende HVDC-
anlæg herunder også driftshensyn og fleksibilitet, som denne anlægsform skal kunne 
levere. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at nærværende artikel overlader TSO’en et drifts-
mæssigt skøn i forbindelse med en eventuel fastsættelse af krav til trinstørrelser. 
 
Tilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter Energinet har fastsat det anmeldte krav 
på baggrund af driftserfaringer. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden 
måde modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af det an-
meldte krav. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de anmeldte krav er egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden, samt er proportionale og ikke-diskriminerende. 
 
Tilsynet godkender det anmeldte krav. 
 
Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. ii 
Bestemmelsen vedrører et HVDC systems evne til at regulere overførelsen af aktiv ef-
fekt. Herefter skal et HVDC-system kunne justere den overførte aktive effekt op til 
HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt, i begge retninger, 
efter instruks fra den relevante TSO. 
 
Den relevante TSO kan fastsætte HVDC-systemets minimumtransmissionskapacitet 
for aktiv effekt i begge retninger under hvilken, der ikke kræves transmissionskapacitet 
for aktiv effekt. 
 
Energinet har anmeldt en minimumtransmissionskapacitet på P > 0. 
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Som begrundelse er anført, at da HVDC-systemer blandt andet bruges til at ”flytte” 
energi mellem eller til balance- eller synkronområder, er reguleringsegenskaberne vig-
tige. Der sættes derfor ingen nedre minimumsgrænse for transmission af effekt for at 
sikre så høj fleksibilitet som muligt. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at nærværende artikel overlader TSO’en et skøns-
mæssigt råderum i forbindelse med en eventuel fastsættelse af krav til minimumtrans-
missionskapacitet for aktiv effekt. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af det anmeldte krav. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det af Energinet fastsat krav til minimumtrans-
missionskapacitet for aktiv effekt. 
 
Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. iii 
Bestemmelsen vedrører et HVDC systems evne til at regulere overførelsen af aktiv ef-
fekt. Herefter skal et HVDC-system kunne justere den overførte aktive effekt op til 
HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt, i begge retninger, 
efter instruks fra den relevante TSO. 
 
Den relevante TSO skal fastsætte den maksimale forsinkelse af HVDC-systemets ju-
stering af den overførte aktive effekt efter modtagelse af anmodningen fra den rele-
vante TSO. 
 
Energinet har anmeldt følgende krav: 
 

Maximum processing time [s]  
Indication: 0.5 
Command/set points: 0.25 
Events exceeding data filter: 0.5 
Cyclic measurement: 1 – 60 

 
Som begrundelse er anført, at for at opnå optimale reguleringsegenskaber som under-
støtter elsystemets nuværende og fremtidige krav for fleksibilitet samt egenskaber til 
balancering, er det vigtigt, at HVDC anlægget ikke har indbyggede forsinkelser, som vil 
bidrage til yderligere ubalance. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på formålet med HVDC linjer, hvorefter disse linjer 
blandt andet skal understøtte balanceringen af det kollektive elnet.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at nærværende artikel overlader TSO’en et drifts-
mæssigt skøn i forbindelse med fastsættelse af krav til den maksimale forsinkelse af 
HVDC-systemets justering af den overførte aktive effekt. 
 
Tilsynet har ikke ved høring eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsynet 
grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
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Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-diskri-
minerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Tilsynet godkender de anmeldte værdier. 
 
Ad artikel 13, stk. 1, litra c 
Bestemmelsen vedrører et HVDC systems evne til at regulere overførelsen af aktive 
effekt. Den relevante TSO kan fastsætte, at ejeren af et HVDC-system skal kunne akti-
vere en hurtig vending af retningen for den aktive effekt. Vending af effektretningen 
skal kunne aktiveres fra HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv 
effekt i én retning til maksimumtransmissionskapaciteten for aktiv effekt i den anden 
retning så hurtigt, som det er teknisk muligt, og ejeren af HVDC-systemet skal give de 
relevante TSO'er en rimelig begrundelse herfor, hvis det tager længere end to sekun-
der. 
 
Energinet har anmeldt, at et HVDC system skal kunne aktivere en hurtig vending. 
 
Som begrundelse er anført, at da et HVDC-anlæg blandt andet bruges til at ”flytte” 
energi mellem eller til balance- eller synkronområder, og dermed påvirker både områ-
dernes balance og systemstabiliteten, er egenskaben for hurtigt at kunne vende trans-
missionsretningen afgørende. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på formålet med HVDC linjer, hvorefter disse linjer 
blandt andet skal understøtte balanceringen af det kollektive elnet ved transport af ak-
tiv effekt.  
 
Tilsynet har ikke ved høring eller på anden måde modtaget materiale der giver tilsynet 
grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-diskri-
minerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Tilsynet godkender det anmeldte krav. 
 
Ad artikel 14, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan fastsætte, at et HVDC-system som 
reaktion på frekvensændringer skal kunne levere kunstig inerti, der aktiveres ved høje 
og/eller lave frekvenser og hurtigt justere den aktive effekt, der tilføres eller trækkes ud 
af vekselstrømsnettet, med henblik på at begrænse frekvensændringen. Dette krav 
skal som minimum afspejle resultaterne af de undersøgelser, som TSO'erne har gen-
nemført for at finde ud af, om der er behov for at fastsætte et mindstekrav for inerti. 
 
Energinet har ikke anmeldt et krav om levering af kunstig inerti. 
 
Som begrundelse er anført, at der ikke er fastsat krav til syntetisk inerti, da Energinet 
for nuværende ikke har nok kendskab til behovet, og hvordan leveringen/den synteti-
ske inerti skal se ud. Det er besluttet, at der indledes en analyse for at afklare spørgs-
målene samt at invitere aktører til workshops om emnet. Dette er oprindeligt annonce-
ret til opstart i 2018/2019. Dog er 2019/2020 mere realistisk. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at der i medfør af forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 
39, stk. 3, skal foretages en fælles undersøgelse for hvert synkronområde med henblik 
på at fastlægge den nødvendige inerti. Denne undersøgelse skal foretages senest den 
14. september 2019. 
 
Forsyningstilsynet har den 14. september 2019 modtaget undersøgelse af den nød-
vendige inerti. For såvel DK1 som DK2 konkluderer rapporterne, at den nødvendige 
inerti er tilstede.  
 
Forsyningstilsynet tager herefter til efterretning, at der ikke for nuværende er anmeldt 
krav om levering af kunstig inerti.  
 
Ad artikel 18, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at en HVDC-vekselretter skal kunne forblive tilkoblet nettet og 
være i drift ved HVDC-systemets maksimale strømstyrke inden for nettets spændings-
interval ved tilslutningspunktet, udtrykt i spænding ved tilslutningspunktet i forhold til 
referenceværdien 1 pu for spænding, og i de fastsatte tidsperioder, jf. bilag III, tabel 4 
og 5. Fastsættelsen af referenceværdien 1 pu for spænding koordineres mellem de til-
stødende relevante systemoperatører. 
 
Af bilag III, tabel 4 og 5 fremgår: 
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Energinet har anmeldt følgende værdier: 

 DK1 DK2 

100-300 kV 1,118 – 1,15 pu: 60 min - 

300-400 kV 1,05 – 1,0875 pu: 60 min 1,05 – 1,1 pu: 60 min 

 
DK1: System voltage DK2: System voltage 
1pu @ 150kV: 152kV 1pu @ 132 kV: 138 kV 
1pu @ 220kV: 220 kV 1pu @ 220 kV: 234 kV 
1pu @ 400kV: 400 kV 1pu @ 400kV: 400 kV 

 
Som begrundelse for de anmeldte værdier er anført, at kravet omhandler driftstiden 
uden for normaldriftsområdet, og er dermed et udtryk for HVDC-systemets robusthed i 
forbindelse med unormal drift eller fejl. Kravet sikrer, at der er den fornødne tid til at 
bringe elsystemet tilbage i normal tilstand, hvilket vil være en manuel kontrolrumsakti-
vitet. Den specificerede driftstid er i overensstemmelse med forordningens rammer. 
 
Energinet har den 4. april 2019 oplyst, at de anmeldte krav er koordineret med tilstø-
dende TSO’er i forbindelse med udarbejdelsen af fælles driftsaftaler for synkronområ-
derne i medfør af artikel 118 SO GL. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte værdier ligger inden for det tilladte 
interval i medfør af bilag III, tabel 3 og tabel 4.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at der er sammenfaldt mellem de anmeldte værdier i medfør 
af forordning HVDC, forordning 2016/631 (RfG) og forordning 2016/1388 (DCC). Det 
er tilsynets vurdering, at et sådant sammenfald er egnet til at sikre understøttelsen af 
systemsikkerheden. 
 
De valgte referencepunkter for 1 pu er oplyst at være koordineret med tilstødende 
TSO’er. 
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Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier.  
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte værdier er proportionale, ikke-
diskriminerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden 
 
Forsyningstilsynet godkender de anmeldte værdier. 
 
Ad artikel 19, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at et HVDC-system skal kunne levere hurtig fejlstrøm ved til-
slutningspunktet i tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl, hvis dette er fastsat af den re-
levante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt, at HVDC-systemer skal kunne levere en hurtig symmetrisk fejl-
strøm (3-fase). 
 
Som begrundelse for det anmeldte krav er anført, at i forbindelse med at et HVDC-an-
læg er i FRT indgreb, har anlægget egenskaber til at injicere reaktiv strøm i POC. 
Dette gøres for at hjælpe med at hæve spændingen, og dermed bringe systemspæn-
dingen tilbage i normaldriftsområdet. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den korrekte spænding i det kollektive elnet er af 
væsentlig betydning for et stabilt elnet. Forsyningstilsynet vurderer på denne bag-
grund, at det anmeldte krav om spændingsunderstøttelse er egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der er anmeldt og godkendt tilsvarende krav om leve-
ring af hurtig fejlstrøm for produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG). 
Forsyningstilsynet vurderer, at et sammenfald af krav om levering af hurtig fejlstrøm er 
egnet til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at der ikke er gjort forskel på kravet om levering af hurtig fejl-
strøm for henholdsvis HVDC-systemer og produktionsanlæg. Tilsynet vurderer på 
denne baggrund, at det anmeldte krav er udtryk for et ikke-diskriminerende krav.  
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for en anden vurdering. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at det anmeldte krav om levering af en hurtig 
symmetrisk fejlstrøm er proportional, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte 
systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte krav for HVDC-systemer om leve-
ring af en hurtig symmetrisk fejlstrøm. 
 
Ad artikel 19, stk. 2, litra a 
Bestemmelsen vedrører, at når det er fastsat af den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO, at et HVDC-system skal kunne levere hurtig fejlstrøm 
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ved tilslutningspunktet i tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl, så skal den relevante 
systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO fastsætte hvor og hvordan en 
spændingsafvigelse skal fastslås, samt hvornår den skal ophøre. 
 
Energinet har anmeldt: 
 

Område/spænding Ucstart Ucstop 

DK1 Uc < 0,85 p.u Uc > 0,85 p.u 
DK2 Uc < 0,9 p.u Uc > 0,9 p.u 

 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at start- og slutspændingen skal be-
stemmes for transmissionssystemet. Der tages naturligvis udgangspunkt i de define-
rede minimumspændinger og startspændingsniveauer for FRT indgreb. Samme niveau 
antages som slutspænding. Detekteringen af start og slut afhænger naturligvis af, om 
spændingen er faldende eller stigende. Desuden differentieres der mellem det central-
europæiske synkronområde og det nordiske synkronområde. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at formålet med levering af hurtig fejlstrøm er at genop-
rette spændingen til normaldriftsområdet. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte værdier 
for levering af hurtig fejlstrøm fra HVDC-systemer, og de anmeldte og godkendte krav 
for levering af hurtig fejlstrøm fra produktionsanlæg. Forsyningstilsynet vurderer, at 
dette sammenfald er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at de angivne værdier starter og stopper ved normal-drifts-
spændingen for henholdsvis DK1 og DK 2. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de angivne værdier er proportionale, ikke-
diskriminerende og egnet til at opretholde forsyningssikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de af Energinet angivne værdier. 
 
Ad artikel 19, stk. 2, litra b 
Bestemmelsen vedrører, at når det er fastsat af den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO, at et HVDC-system skal kunne levere hurtig fejlstrøm 
ved tilslutningspunktet i tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl, så skal den relevante 
systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO fastsætte den hurtige fejlstrøms 
karakteristika. 
 
Energinet har angivet følgende værdier:  

DK1  
IQ/In linear from 0% - 100% at Upgc: 0,85 pu to 0,5 pu 
DK2  
IQ/In linear from 0% - 100% at Upgc: 0,9 pu to 0,5 pu 
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Som begrundelse er anført, at den reaktive strøm injiceres som en lineær funktion af 
faldende spænding startende ved FRT startspænding på hhv. 0,85 pu i CE og 0,9 pu i 
N og leverer 100% nominel reaktiv strøm ved 0,5 pu. Kravet er kendt, da det i dag alle-
rede anvendes på eksisterende HVDC-anlæg og desuden på power park moduler jf. 
de relevante tekniske forskrifter. Det forventes ikke at give anledning til kommentarer. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav allerede benyttes i dag på ek-
sisterende HVDC-anlæg og power park moduler. 
 
Ved sagsbehandlingen af de anmeldte krav om den hurtige fejlstrøms karakteristika fra 
produktionsanlæg har Energinet ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der for krav 
anmeldt i medfør af forordning 2016/631 (RfG) er sket koordinering med netselsk-
aberne.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte værdier 
for den hurtige fejlstrøms karakteristika i medfør af forordning HVDC og de anmeldte 
og godkendte krav for den hurtige fejlstrøms karakteristika fra produktionsanlæg i med-
før af forordning 2016/631 (RfG). Tilsynet vurderer, at et sådant sammenfald er egnet 
til at understøtter systemsikkerheder. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte værdier er proportionale, ikke-
diskriminerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte karakteristikker.  
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Ad artikel 19, stk. 2 litra c 
Bestemmelsen vedrører, at når det er fastsat af den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO, at et HVDC-system skal kunne levere hurtig fejlstrøm 
ved tilslutningspunktet i tilfælde af en symmetrisk (trefase) fejl, så skal den relevante 
systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO fastsætte den hurtige fejlstrøms 
timing og nøjagtighed, som kan omfatte adskillige etaper. 
 
Energinet har anmeldt, at den hurtige fejlstrøm skal følge karakteristikken for den hur-
tige fejlstrøm efter højest 100 ms, med en tilladt afvigelse på op til 20%. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte værdier 
for den hurtige fejlstrøms karakteristika i medfør af forordning HVDC, og de anmeldte 
og godkendte krav for den hurtige fejlstrøms karakteristika fra produktionsanlæg. Tilsy-
net vurderer, at et sådant sammenfald er egnet til at understøtter systemsikkerheder. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte værdier er proportionale, ikke-
diskriminerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter den anmeldte timing og tilladte afvigelse. 
 
Ad artikel 19, stk. 3 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør i samarbejde med den rele-
vante TSO kan fastsætte et krav om asymmetrisk strømproduktion i tilfælde af (enfase 
eller tofase) fejl. 
 
Energinet har anmeldt, at et HVDC-system skal være i stand til at levere en asymme-
trisk fejlstrøm.  
 
De tekniske parametre for levering skal være i overensstemmelse med krav til levering 
af symmetrisk fejlstrøm, som anmeldt i medfør af artikel 19, stk. 2, litra a-c.  
 
Herefter er anmeldt følgende: 
 

Område Ucstart Ucstop 

DK1 Uc < 0,85 p.u Uc > 0,85 p.u 
DK2 Uc < 0,9 p.u Uc > 0,9 p.u 

 
 
DK1  
IQ/In linear from 0% - 100% at Upgc: 0,85 pu to 0,5 pu 
DK2  
IQ/In linear from 0% - 100% at Upgc: 0,9 pu to 0,5 pu 
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Reguleringen skal følge karakteristikken efter 100 ms, og med en tolerance på ± 20%. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at funktionalitet af asymmetrisk fejl-
strømsinjicering bliver efterspurgt. Funktionen skal dog som udgangspunkt være inak-
tiv, men skal efterfølgende kunne aktiveres. Der er pt. ikke belæg for at anvende 
asymmetrisk fejlstrømsinjicering. Asymmetrisk fejlstrømsinjicering vil sige, at der kun 
injiceres reaktiv strøm i de fejlramte faser, og således påvirkes ikke også de ikke-fejl-
ramte faser. 
 
Energinet har endvidere den 6. september 2019 anført, at det endnu ikke vides, om 
der kan blive behov for denne funktionalitet i fremtiden og som tidligere nævnt er der 
tekniske fordele og ulemper ved begge (levering af asymmetrisk/symmetrisk fejlstrøm). 
På denne baggrund, og da det ikke anvendes i dag, har Energinet ikke fremsat krav for 
levering af asymmetrisk fejlstrøm for elproducerende anlæg i dag. Ved at Energinet 
forlanger funktionaliteten på nye HVDC-systemer, vil det blive muligt at skifte strategi, 
og gøre brug af asymmetrisk fejlstrøm straks, hvis denne ønskes anvendt. Dette giver 
større frihedsgrader og handlemuligheder, hvilket foretrækkes ud fra forventningen om 
et omskifteligt elsystem i de kommende årtier, hvor Power Park Moduler forventes at 
blive dominerende og hvor HVDC systemer er tiltænkt en større rolle i elsystemet. 
Samtidig har HVDC-systemer en væsentligt længere levetid end de eksisterende og 
kommende produktionsanlæg baseret på konverterteknologi, hvilket gør, at der ønskes 
en bredere funktionalitet fra disse. 
 
Energinet har supplerende oplyst, at anlæg, der benytter VSC-teknologi, er ”født” med 
egenskaberne til at levere såvel symmetrisk som asymmetrisk fejlstrøm. 
 
Energinet har den 6. september 2019 endvidere anført, at LCC-teknologien hverken 
har mulighed for at levere symmetrisk eller asymmetrisk fejlstrøm. Der vil derfor være 
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behov for supplerende komponenter uafhængigt af om der ønskes levering af symme-
trisk- eller asymmetrisk fejlstrøm. 
 
For så vidt angår effekten på det samlede system vurderer Energinet, at levering af en 
asymmetrisk fejlstrøm, primært vil have effekt i transmissionssystemet. En fejl på distri-
butionsniveau vil fortabe sig i transformerstationerne mellem de forskellige spændings-
niveauer. Af denne grund vurderer Energinet det proportionalt og relevant, at fastsætte 
krav for transmissionstilsluttede HVDC-systemer om levering af asymmetrisk fejlstrøm, 
mens det ikke vurderes relevant for den samlede systemsikkerhed, at fastsætte krav til 
produktionsanlæg – herunder distributionstilsluttede produktionsanlæg - om levering af 
en asymmetrisk fejlstrøm. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at en asymmetrisk fejlstrøm er egnet til at afhjælpe 
fejl, der alene er til stede på en eller to faser, men ikke på alle tre faser samtidig.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at en synkrongenerator er i stand til at levere en 
asymmetrisk fejlstrøm, og lægger i denne sammenhæng vægt på, at der i den danske 
produktionsportefølje forventes en stigning i antallet af PPM, mens der forventes et 
fald i antallet af større synkrongeneratorer. 
 
Det er på denne baggrund tilsynets vurdering, at en ændring i den danske produktions-
portefølje kan kompromittere leveringen af asymmetrisk fejlstrøm. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er anmeldt krav om levering af asymmetrisk 
fejlstrøm fra HVDC-systemer der er transmissionstilsluttede. Tilsynet lægger vægt på, 
at asymmetriske fejl dæmpes – hvis ikke direkte fortabes – i transformatorstationerne 
mellem de forskellige spændingsniveauer, og vurderer derfor, at der med rimelighed 
kan forventes det mest systemstabiliserende resultat, ved at levere en asymmetrisk 
fejlstrøm på transmissionsniveau. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke i dag gælder krav om levering af asymmetrisk 
fejlstrøm for hverken HVDC-systemer eller produktionsanlæg tilsluttet det kollektive el-
net. Tilsynet lægger vægt på, at Energinet ikke for nuværende drifter det kollektive el-
net ved benyttelse af asymmetrisk fejlstrøm.  
 
Det forhold, at Energinet ikke i dag drifter elnettet ved hjælpe af asymmetrisk fejlstrøm, 
vurderer tilsynet ikke kan medføre, at der ikke fremadrettet kan fastsætte krav om leve-
ring af asymmetrisk fejlstrøm. Forsyningstilsynet lægger vægt på den systemstabilise-
rende egenskab ved en asymmetrisk fejlstrøm.  
 
Henset til en asymmetrisk fejls reaktionsmønster mellem de forskellige spændingsni-
veauer i det kollektive elnet, samt den overordnede danske forsyningssikkerhed, vur-
derer tilsynet, at det er proportionalt alene at indføre kravet om levering af asymmetrisk 
fejlstrøm på transmissionsniveau, ved at stille kravet til nye HVDC-systemer. 
 
Forsyningstilsynet vurderer derfor ikke, at det udgør et diskriminerende forhold, alene 
at fastsætte krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm til nye HVDC-systemer. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at et HVDC-system der benytter VSC-teknologi er 
”født” med egenskaben til at levere en asymmetrisk fejlstrøm. Det er på denne bag-
grund tilsynets vurdering, at der ikke er forbundet en meromkostning for HVDC-syste-
mer der benytter VSC-teknologi, ved at levere en asymmetrisk fejlstrøm. 
 
For så vidt angår HVDC-systemer der benytter LCC-teknologi lægger tilsynet vægt på, 
at en levering af fejlstrøm (såvel symmetrisk som asymmetrisk) forudsætter indkøb af 
supplerende komponenter – en såkaldt synkronkompensator. Det er tilsynets vurde-
ring, at en synkronkompensator kan levere en symmetrisk- såvel som en asymmetrisk 
fejlstrøm, samt at der omkostningsmæssigt ikke er forskel herpå. 
 
Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at de anmeldte krav for levering af 
asymmetrisk fejlstrøm, er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at under-
støtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 20, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør i samarbejde med den rele-
vante TSO fastsætter kravene til levering af reaktiv effekt ved tilslutningspunkterne for 
forskellige spændingsniveauer. Forslaget til disse krav skal omfatte en U-Q/Pmax-profil, 
inden for rammerne af hvilken HVDC-vekselretteren skal kunne levere reaktiv effekt 
ved HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt. 
 
I medfør af artikel 20, stk. 2, skal kravet fastsat i medfør af artikel 20, stk. 1, overholde 
følgende principper: 
 
U-Q/Pmax -profilen må ikke ligge uden for rammen for U-Q/Pmax -profilen som illustreret 
ved den indvendige ramme i figuren i bilag IV, og behøver ikke at være rektangulær. 
Dimensionerne for U-Q/Pmax -profilrammen skal respektere de værdier, der er fastsat 
for hvert synkront område, jf. tabellen i bilag IV, og U-Q/Pmax -profilrammens position 
skal ligge inden for den fastsatte udvendige rammes grænser, jf. figuren i bilag IV. 
 
Af bilag IV til forordning 2016/1447 (HVDC) fremgår: 
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Energinet har anmeldt følgende: 
 
Krav til reaktiv reguleringsegenskaber for HVDC-anlæg 

Jf. artikel 20, 40 og 48 i HVDC-forordningen skal systemoperatøren i samarbejde med 
TSO’en specificere krav til U/Q- Pmax egenskaber for HVDC anlæg, DC tilsluttet PPM 
og HVDC anlæg, som DC tilsluttet PPM er tilsluttet i. Nærværende dokument beskriver 
disse samt argumentation for kravstillelse. 
 
Som illustreret i figur 5 og tabel 6 i HVDC, er der defineret områder for spænding og 
reaktiv effekt, hvor kravet, der defineres, skal ligges inden for. 
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I nedenstående afsnit defineres krav til HVDC anlæg. 
 
HVDC-anlæg 
I fremtidens VE-baseret elforsyningssystem, forventes størstedelen af de termiske 
centrale kraftværker, som traditionelt har været systembærende, at være udfaset. De 
systembærende egenskaber, der går tabt ved udfasning af et kraftværk, skal erstattes 
af andre anlæg i elforsyningssystemet. Her tænkes HVDC-anlæggene at have en vig-
tig rolle ift. at levere de spændingsstabiliserende egenskaber. I kravstillelsen af U/Q-
Pmax egenskaberne skal det forsøges at opnå lignende egenskaber, som hos de cen-
trale kraftværker, med hensyntagen til teknologiens begrænsninger. 
 
Kontinuer overmagnetiseringsegenskab for et centralt kraftværk ligger typisk i interval-
let 160 – 240 Mvar. Kraftværkerne designes desuden med en overlasteegenskab, som 
tillader, at anlægget kortvarigt (10 s) kan levere ca. 1,6 gange ovenstående værdi. Un-
dermagnetiseringsegenskaberne er mere begrænset grundet svækkelse af den elek-
tro-mekaniske kobling til nettet. Egenskaberne ligger typisk i intervallet 100 – 150 
Mvar. 
 
HVDC anlæg har ikke samme udfordring med at undermagnetisere, hvorfor der stilles 
et symmetrisk krav. Anvendes samme krav til reaktive reguleringsegenskaber, som det 
der stilles for PPM (tan(𝜙) =  ±0,33), opnås ±230 Mvar for et HVDC anlæg med en ak-
tiv effektoverføringsevne på Pmax = 700 MW. Med dette krav er der en tilfredsstillende 
overensstemmelse mellem kraftværkernes og HVDC-anlæggenes egenskab. Energi-
net bemærker yderligere, at ses der på Energinets image, vil det være at foretrække at 
stille lignende krav til eksterne aktørers anlæg, som det der stilles til Energinets egne, 
da teknologien, der anvendes for PPM og HVDC anlæg, er den samme. Kravet vælges 
således til tan(𝜙) =  ±0,33. I Figur 1 er krav illustreret.  
 
Energinet har anmeldt følgende profiler for helholdsvis DK1 og DK2: 
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U/Q-PMAX PROFIL FOR DK1 
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U/Q-PMAX PROFIL FOR DK2  

Energinet har videre anført, at tilslutningspunktet for fremtidens HVDC-anlæg forven-
tes at være i stærke knudepunkter i transmissionsnettet på 400 kV. Anlæggene skal 
derfor altid være drevet i spændingsregulering. Der stilles derfor reduceret krav i 
spændingsområdet overspænding/overmagnetiseret og underspænding/ undermagne-
tiseret, da anlægget aldrig vil kunne komme til at ligge i et driftspunkt i disse områder. 
Spændingsreguleringens spændingsreference skal kunne indstilles i intervallet 0,95 – 
1,05 pu jf. artikel 22 i NC HVDC. I praksis vil spændingsreferencen  typisk vælges til 
driftsspænding liggende i intervallet 1,02 – 1,04 pu (408 – 416 kV). Spændingsvinduet 
er derfor valgt til at muliggøre drift med spændingsregulering med en spændingsrefe-
rence i intervallet 0,96 – 1,04 pu med mulighed for at indstille en statik i intervallet 3% - 
6%, hvor 4% er typisk indstilling. 
 
Spændingsområdet fra 1,05 – 1,1 pu er tidsbegrænset jf. robusthedskrav. Derfor ac-
cepteres det, at de reaktive egenskaber i dette område kun er til rådighed i den tidspe-
riode, hvor anlægget kræves at være i drift. 
 
Maksimal strømrating for inverteren defineres af driftspunktet, hvor inverteren kontinu-
erligt skal kunne levere Pmax og Qmax ved underspænding. Strømratingen er bestem-
mende for performance af spændingsregulering under fejl, da HVDC-anlægget injice-
rer en reaktiv strøm med en størrelse, som minimum svarende til nominel strøm. Som 
det ses, er underspændingen valgt til 0,9 pu, hvilket betyder, at inverterstørrelsen skal 
designes 10% større med reference til 1 pu. 
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For DK 1 anvendes et samlet spændingsvindue på 0,2 pu, og for DK 2 anvendes et 
spændingsvindue på 0,15 pu.  
 
Fra 0,0 – 1,0 pu aktiv effekt skal det være muligt at udnytte HVDC-anlæggets indbyg-
gede reaktivegenskaber. Dvs. det skal altså være muligt at anvende evt. forøget reakti-
vegenskaber, anlægget måtte have, ved driftspunkter under 1,0 pu aktiv effekt. 
 
Anlægget skal kunne drives i statcom-mode, hvilket muliggør anvendelse af HVDC-an-
læggets reaktivegenskaber i situationer, hvor der ikke er nogen aktiv effektoverførsel. 
 
Energinets erfaring fra tidligere indkøb af HVDC-anlæg er, at anlægsleverandører har 
mulighed for at opfylde det angivne krav uden meromkostninger. Det skal desuden be-
mærkes, at det anførte krav er mere lempeligt, end det af Energinet tidligere benyt-
tede. 
 
Forsyningstilsynets vurdering 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav skal være i overensstemmelse 
med de angivne krav i bilag IV til forordning 2016/1447 (HVDC).  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at maksimumintervaller for U-Q/Pmax er 0,95. Ener-
ginet har anmeldt et U-Q/Pmax interval på 0,66, for såvel DK1 som DK2, og dermed in-
den for det tilladte interval.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på de i tabel 6 i forordningens bilag IV angivne spæn-
dingsintervaller på henholdsvis 0,2 pu for DK1 og 0,15 pu. for DK2. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på de anmeldte U-Q/Pmax profiler, hvorefter de an-
meldte profilers spændingsinterval er på henholdsvis 0,2 for DK1 og 0,15 for DK2. 
 
De anmeldte profiler ligger herefter inden for de tilladte intervaller. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte U-Q/Pmax profiler overholder kravene i 
forordningens artikel 20, stk. 2, litra a-c, hvorefter de angivne profiler skal: 
 

a) U-Q/Pmax-profilen må ikke ligge uden for rammen for U-Q/Pmax-profilen som 
illustreret ved den indvendige ramme i figuren i bilag IV, og behøver ikke at 
være rektangulær 
 

b) dimensionerne for U-Q/Pmax-profilrammen skal respektere de værdier, der er 
fastsat for hvert synkront område, jf. tabellen i bilag IV, og 
 

c) U-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fastsatte udvendige 
rammes grænser, jf. figuren i bilag IV. 
 

Tilsynet lægger vægt på, at forordningens artikel 20 overlader et skøn til den relevante 
systemoperatør i forbindelse med fastsættelsen af U-Q/Pmax profilen.  
 
Energinet har oplyst, at profilerne er fastsat med henblik på, at der i fremtiden kan for-
ventes færre termiske centrale kraftværker, som traditionelt har været systembærende. 
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De angivne profiler er derfor fastsat med henblik på at sikre, at HVDC-systemer kan 
overtage en del af den nødvendige spændingsunderstøttelse. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer i de anmeldte profiler. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte profiler er proportionale, ikke-
diskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav for levering af reaktiv effekt.  
 
Ad artikel 20, stk. 3 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør i samarbejde med den rele-
vante TSO fastsætter kravene til levering af reaktiv effekt ved tilslutningspunkterne for 
forskellige spændingsniveauer. Forslaget til disse krav skal omfatte en U-Q/Pmax-profil. 
I den forbindelse skal HVDC-systemet kunne bevæge sig til et hvilket som helst drifts-
punkt i U-Q/Pmax-profilen inden for et passende tidsrum, der fastsættes af den rele-
vante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt en ændringshastighed på op til 999 MW/min.  
 
Energinet har den 4. april 2019 specificeret, at det anmeldte krav er en ændringsha-
stighed på op til 999 Mvar/min.  
 
Som begrundelse for det anmeldte krav er anført, at artiklen fastsætter tiden hvori et 
HVDC-anlæg ændrer driftspunkt til et vilkårligt nyt driftspunkt indenfor det for HVDC-
anlægget specificerede U – Q/Pmax arbejdsområde. Det er dog ikke relevant at angive 
en absolut tid, da denne vil afhænge af mange forskellige faktorer og sandsynligt æn-
dres over tid. Derfor refereres der i artiklen til HVDC-anlæggets egenskaber for indstil-
ling af statik. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at artikel 20, stk. 3, overlader et driftsmæssigt skøn 
for TSO’en til at fastsætte et passende tidsrum for ændring af driftspunktet. Forsy-
ningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter en ændring i driftspunktet for leve-
ring af reaktiv effekt vil afhænge af flere forskellige faktorer. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte det af Energinet foretagne skøn, hvorefter 
driftssikkerheden er varetaget ved en ændring på op til 999 Mvar/min.  
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at det anmeldte krav er udtryk for et proportionalt 
og ikke-diskriminerende krav, der er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender det anmeldte krav. 
 
Ad artikel 22, stk. 1, litra a, b og c 
I medfør af bestemmelserne skal en HVDC-vekselretter kunne opretholde driften i en 
eller flere af følgende tre tilstande som fastsat af den relevante systemoperatør i sam-
arbejde med den relevante TSO: 
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a) spændingsreguleringstilstand  
b) reaktiveffektreguleringstilstand  
c) effektfaktorreguleringstilstand. 
 
Energinet har anmeldt, at en HVDC-vekselretter skal kunne operere i alle tre tilstande. 
 
Som begrundelse er anført, at de tre driftsformer for reaktiv effektregulering er kendte, 
både for anlægsejere og anlægsproducenter, og anvendt på tidligere HVDC-anlæg. 
Desuden modsvarer de nyligt anmeldte krav for Power Park Moduler, kategori D. 
Grundet HVDC-anlæggets levetid er det som udgangspunkt valgt at specificere alle tre 
driftsformer. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er anmeldt og godkendt tilsvarende krav i 
medfør af forordning 2016/631 (RfG) for elproducerende anlæg. Tilsynet vurderer, at 
sammenfaldet af krav til elproducerende anlæg og HVDC-vekselrettere er egnet til at 
understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at artikel 22, stk. 1, overlader et driftsmæssigt skøn 
for TSO’en til at fastsætte en eller flere tilstande for levering af reaktiv effekt. 
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der giver tilsy-
net grundlag for at vurderer, at kravet om alle tre tilstandsformer er uproportional vare-
tagelse af systemsikkerheden. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-dis-
kriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
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Ad artikel 22, stk. 3, litra b 
Bestemmelsen vedrører spændingsreguleringstilstand, hvorefter en HVDC-vekselretter 
skal kunne bidrage med spændingsregulering ved tilslutningspunktet ved anvendelse 
af sine funktioner under hensyntagen til artikel 20 og 21 og i overensstemmelse med 
følgende karakteristika: 
 
b) spændingsreguleringen kan styres med eller uden dødbånd på hver side af referen-
cepunktet, der kan vælges i et interval fra 0 til +/– 5% af referenceværdien 1 pu for net-
tets spænding. Dødbåndet skal kunne justeres i trin som fastsat af den relevante sy-
stemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt, et dødbånd på +/- 5 % af referencepunktet på 1 pu. Endvidere 
er anmeldt en trinstørrelse for reguleringen af dødbåndet på 1kV.  
 
Energinet har den 18. februar 2019 yderligere oplyst, at dødbåndets funktionalitet i 
denne forbindelse er en inaktivering af den automatiske spændingsreguleringsrespons 
ved spændingsændringer. Dødbåndet kan kun aktiveres, når den aktuelle driftsspæn-
ding er relativ tæt ved 1 pu. Det vil sige, at det må formodes, at transmissionssystemet 
er i en ukritisk driftsstilstand. Parametrene for indstilling af dødbåndet må anses for an-
vendelige. 
 
Tilsynet lægger vægt på formålet med etablering af et dødbånd, hvorefter spændings-
regulering ikke skal finde sted, når spændingen i tilslutningspunktet er tæt på 1 pu, da 
transmissionssystemet ikke er i en kritisk tilstand.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav ligger inden for det tilladte in-
terval på  ± 5% af referencespændingen 1 pu. 
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at de anmeldte krav om benyttelse af dødbånd, 
samt den anmeldte trinstørrelse er udtryk for et proportionalt og ikke-diskriminerende 
krav, der er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte det anmeldte dødbånd på ± 5% af 
referencespændingen fastsat i medfør af artikel 18, stk. 1. 
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Ad artikel 22, stk. 3, litra d 
Bestemmelsen vedrører, at spændingsreguleringstilstanden skal omfatte evnen til at 
ændre den reaktive effekt på baggrund af en kombination af et ændret referencepunkt 
for spænding og en ekstra komponent for reaktiv effekt, som der gives instrukser om. 
Den positive driftshældning fastsættes som et interval og et trin af den relevante sy-
stemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
 
Energinet har i note 2 i bilagsdokumentet ”HVDC artikel 11-54” anmeldt følgende: 
 
Voltage Control Mode must: 
 

 be possible to select Voltage Control as the default control mode that 
is automatically activated in case of an outage of the DC cable or the 
other Converter Station. 

 If the voltage set point is to be changed, such change must be com-
menced immediately after receipt of an order to change the set point. 

 The HVDC station must be able to perform the control within its dy-
namic range and voltage limit with the droop configured. In this con-
text, droop is the voltage change (pu) caused by a change in reactive 
power (pu). 

 
Voltage control mode must have a setting range within minimum to maximum voltage, 
i.e. in the voltage range for unlimited operation and the voltage range for time limited 
operation with an accuracy of 1 kV. 
 

DK1: 110 kV up to 300 kV 
Umin = between 0.85 – 1.0 pu 
Umax = between 1.0 – 1.15 pu 

DK1: 300 kV up to 400 (and including) 
Umin = between 0.85 – 1.0 pu 
Umax = between 1.0 – 1.10 pu 

DK2: 110 kV up to 300 kV 
Umin = between 0.9 – 1.0 pu 
Umax = between 1.0 – 1.1 pu 

DK2: 300 kV up to 400 (and including) 
Umin = between 0.9 – 1.0 pu 
Umax = between 1.0 – 1.10 pu 
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U0 = range within minimum to maximum voltage, with an accuracy of 1 kV. 
 
Qmin = Between 0 and - the maximum converter reactive power rating 
 
Qmax = Between 0 and + the maximum converter reactive power rating 
 
Droop = between 1-10%, different values must be selectable for voltages below Qmin 
and above Qmax 

 
 All set points must be adjustable from local and remote. 

 
Som begrundelse for de anmeldte krav har Energinet anført, at som nævnt under arti-
kel 22, stk. 1 er funktionalitet og egenskaber for reaktiv effektregulering kendt af både 
anlægsejer og anlægsproducent. 
 
Spændingsregulering er en ofte anvendt driftsform, hvor HVDC-anlæggets drift tager 
udgangspunkt i et foruddefineret referencepunkts spænding. Spændingen i reference-
punktet supporteres uafhængigt af udveksling af reaktiv effekt naturligvis under hen-
syntagen til HVDC-anlæggets specifikationer. 
 
Det er tilsynets vurdering, at Energinet med angivelsen af intervallet for Qmin og Qmax 
med en opløsningsgrad på 1 kV, angivelsen af Droop til mellem 1-10%, samt krav om 
at referencepunktet for spænding skal kunne ændres efter modtagelse af signal 
herom, har opfyldt betingelserne i artikel 22, stk. 3, litra d om evnen til at ændre output 
af reaktiv effekt. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for en anden vurdering. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav er proportionale og ikke-
diskriminerende, samt egnede til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 22, stk. 4 
Bestemmelsen vedrører reaktiveffektreguleringstilstanden.  Den relevante systemope-
ratør fastsætter et interval for reaktiv effekt i Mvar eller i % af den maksimale reaktive 
effekt samt den reaktive effekts nøjagtighed ved tilslutningspunktet ved anvendelse af 
HVDC-systemets funktioner og under hensyntagen til artikel 20 og 21. 
 
Tilsynet bemærker, at Energinet har anmeldt krav i deres egenskab af relevant sy-
stemoperatør for transmissionsnettet. 
 
Energinet har i note 2 i bilagsdokumentet ”HVDC artikel 11-54” anmeldt følgende: 
 
The Reactive Power control mode must keep a fixed reactive power exchange Qo with 
the grid unless the voltage at the POC/voltage reference point is outside the selected 
Umin, Umax for Qo upon which the RPC must support the voltage with a droop control to 
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restore the voltage, when the voltage is restored within Umin, Umax, the RPC will “auto-
matically” return to Qo. 
 
The Reactive Power control mode must: 
 

 Keep a fixed reactive power exchange Qo with the grid within a specified Umin 
and Umax. 

 If the voltage at the POC/voltage reference point is outside the specified Umin, 
Umax for Qo the RPC must support the voltage with a droop control to restore 
the voltage 

 When the voltage is restored i.e. within Umin, Umax, the RPC will “automatically' 
return to operate with a fixed reactive power exchange Qo 

 Change from the currently active set-point to a new target set-point must be 
done with the defined ramp Qramp speed. 

 
 
Voltage set-points must have a setting range within minimum to maximum voltage, i.e. 
in the voltage range for unlimited operation and the voltage range for time limited oper-
ation with an accuracy of 1 kV. 

 

 
 
The set-points for the station must be adjustable between: 
 
Qo = between 0 and ± the maximum converter reactive power rating 
Qramp speed = between 1-30 Mvar/min (speed of set point reference change) 
Droop = between 1-10%, different values must be selectable for voltages below Umin 
and above Umax 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at som nævnt under artikel 22, stk. 1, 
er funktionalitet og egenskaber for reaktiv effektregulering kendt af både anlægsejer og 
anlægsproducent. Q-mode eller reaktiv effekt-mode er en ofte anvendt driftsform, hvor 
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HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i et foruddefineret referencepunkts udveks-
ling af reaktiv effekt, stort set uafhængig af varierende systemspænding naturligvis un-
der hensyntagen til HVDC-anlæggets specifikationer. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at reaktiveffektreguleringstilstanden benyttes og 
stilles som krav til de eksisterende HVDC-systemer.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav indeholder det krævede spændingsinter-
val for benyttelse af reaktiveffektreguleringstilstanden. Endvidere indeholder de an-
meldte krav intervallet for reaktiv effekt, interval for ændringshastigheden ved ændring 
af setpunkt, samt en nøjagtighed af setpunktet på 1kV. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav opfylder betingel-
serne i medfør af nærværende bestemmelse. 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale der giver tilsy-
net grundlag for en anden vurdering. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 22, stk. 5 
Bestemmelsen vedrører effektfaktorreguleringstilstand. HVDC-vekselretteren skal 
kunne regulere effektfaktoren til et fastsat mål ved tilslutningspunktet under hensynta-
gen til artikel 20 og 21. De disponible referencepunkter skal være til rådighed i trin, der 
ikke er større end det maksimalt tilladte trin som fastsat af den relevante systemopera-
tør. 
 
Tilsynet bemærker, at Energinet har anmeldt krav i deres egenskab af relevant sy-
stemoperatør for transmissionsnettet. 
 
Energinet har i note 2 i bilagsdokumentet ”HVDC artikel 11-54” anmeldt følgende: 

- Power Factor control mode can be enabled and disabled from operator level 
(OWS) independently at each station 

- The actual measured active power is used as input of the Power Factor Con-
troller 

- The operator can input a desired power factor target value in the range be-
tween minimum and maximum PF value 

- Besides the absolute value for the Power Factor, the inductive or capacitive 
characteristic is to be selected by operator. 

- Power factor target ramping speed must also be possible. 
- At any time during the ramp the operator can initiate “ramp stop” to stop the 

power factor ramp and hold at the actual power factor target level. 
- Initiating “ramp release” resumes the already defined ramp with the same des-

tination, if no interim changes were made to the settings. 
- The power factor order ramping process is stopped as soon as the desired 

power factor target order finally reached the new power factor target set-point. 
- The power order calculation of the power factor controller is permanent, i.e. 

even when the controller is DISABLED, it calculates a potential order, but it is 
not contributed. In case of Enabling of the power factor controller the calcu-
lated order is immediately used for reactive power control. But for bumpless 
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transition the actual calculated order is also added to the Q-controller with op-
posite sign. 

 
Energinet har den 11. April 2019 endvidere anmeldt en trinstørrelse (opløsning) på 
0,001.  
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at funktionalitet og egenskaber for re-
aktiv effektregulering er kendt af både anlægsejer og anlægsproducent. Effektfaktorre-
gulering er indtil videre ikke en ofte anvendt driftsform. Effektfaktorregulering er, hvor 
HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i et foruddefineret (driftsvalg) forhold mel-
lem anlæggets aktive- og tilsyneladende effekt og udveksling af reaktiv effekt, uaf-
hængig af tilslutningspunktets øvrige varierende parametre naturligvis under hensynta-
gen til HVDC-anlæggets specifikationer. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at produktion af reaktiv effekt er en systembærende 
egenskab der er egnet til at understøtte spændingen i det kollektive elnet. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at det i medfør af de anmeldte krav skal være muligt at fast-
sætte og ændre setpunktet for effektfaktorreguleringen. Tilsynet lægger vægt på, at 
det anmeldte krav angiver en trinstørrelse (opløsning) på 0,001. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at den anmeldte trinstørrelse for HVDC-systemer er min-
dre end den anmeldte og godkendte trinstørrelse på 0,01 der gælder for produktions-
anlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG).  
 
Energinet har den 11. april 2019 oplyst, at det er hensigten at HVDC-systemer skal 
have en mindre trinstørrelse end produktionsanlæg. 
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve en ændring af den anmeldte trinstørrelse, eller at konklu-
dere, at en forskellig trinstørrelse mellem HVDC-anlæg og produktionsanlæg udgør en 
ikke-saglig forskelsbehandling. 
 
De anmeldte krav fastsætter krav til HVDC-vekselretteren om at kunne regulere effekt-
faktoren med angivelse af en trinstørrelse for denne regulering. Forsyningstilsynet vur-
derer på denne baggrund, at de anmeldte krav opfylder betingelserne i medfør af nær-
værende artikel. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav er udtryk for proportionale og ikke-dis-
kriminerende krav, som er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
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Ad artikel 23 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO under hensyntagen til HVDC-syste-
mets funktioner som fastsat i denne forordning fastsætter, hvorvidt leveringen af aktiv 
effekt eller leveringen af reaktiv effekt har forrang ved henholdsvis lav eller høj spæn-
ding og under fejl, hvor der kræves tolerance over for spændingsfejl. Hvis der gives 
forrang til aktiv effekt, skal levering heraf ske inden for en tidsfrist efter fejlens opståen 
som fastsat af den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt: 
 

Low/high Voltage: 
Autonomous reactive power regulation 
shall start at predefined low and high 
voltages. 

Faults/FRT: 
Reactive current must have higher prior-
ity than active power during voltage drop 
to maximize the reactive contribution. 

 
Som begrundelse er anført, at reaktiv effekt/strøm prioriteres, da det anvendes til at 
øge spændingen i det fejlramte net. Kravet eksisterer i dag i de tekniske forskrifter for 
VE produktionsanlæg, TF 3.2.2 og TF 3.2.5. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den angivne prioritering er en videreførelse af 
kravene i de nugældende tekniske forskrifter. Forsyningstilsynet lægger vægt på den 
danske forsyningssikkerhed, og vurderer, at den nugældende prioritering har vist sin 
berettigelse gennem driftserfaringer.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet i medfør af forordning 2016/631 (RfG) 
har anmeldt, at produktionsanlæg i tilfælde af spændingsfejl skal prioriterer levering af 
reaktiv effekt. Tilsynet vurderer, at de anmeldte krav i medfør af nærværende artikel er 
sammenfaldende med de anmeldte og godkendte krav i medfør af forordning 2016/631 
(RfG). Det er tilsynets vurdering at sammenfaldet er egnet til at understøtte systemsik-
kerheden. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at foretage en anden vurdering.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den angivne prioritering er egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden på en proportionalt og ikke-diskriminerende måde. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter, at HVDC systemer skal prioritere levering af re-
aktiv effekt i tilfælde af spændingsafvigelser. 
 
Ad artikel 24 
Bestemmelsen vedrører, at ejeren af HVDC-systemet sikrer, at HVDC-systemets til-
slutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spændingsforsyningen 
på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der er fastsat af den rele-
vante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. Den procedure, der skal 
følges i forbindelse med de undersøgelser, der skal gennemføres, og de relevante op-
lysninger, som alle involverede netbrugere skal indgive, samt de afhjælpende foran-
staltninger, der er identificeret og gennemført, skal være i overensstemmelse med pro-
ceduren i artikel 29. 
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Energinet har anmeldt krav til spændingskvalitet for HVDC-systemer. De anmeldte 
krav fremgår som annex A til anmeldelsen. 
 
Af de anmeldte krav fremgår, at der fastsættes krav til harmonisk spændingsforvræng-
ning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag, spændingsubalance, flicker og 
DC-indhold. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at fastsættelse af krav til spændings-
kvalitet er omfattet af forordning HVDC. Generelt forudsiges det i branchen, at direkte 
dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring for det kollek-
tive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftes store dele af 
produktionsanlægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkrongenerator 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 længere periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsanlæg og 
forbrugsprodukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med 
en stor andel af elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spæn-
dingskvalitet som på produktionssiden. 
 
Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) 
ved tilslutning af HVDC-anlæg. Dette er nødvendigt, da anlægget kan forringe spæn-
dingskvaliteten i transmissionsnettet. 
 
Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det i fremtidige 
situationer er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissions-
nettet. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at krav til spændingskvalitet har til formål at under-
støtte og sikre, at spændingen i det kollektive elnet er den korrekte, og at korrekt 
spænding er af væsentlig betydning for systemsikkerheden. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav fastsætter krav til harmonisk spændings-
forvrængning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag, spændingsubalance, 
flicker og DC-indhold, samt at kravene til spændingskvalitet tager udgangspunkt i 
IEC61000-3-6. 
 
Energinet har den 14. januar 2019 i forbindelse med sagsbehandlingen af krav til 
spændingskvalitet for forbrugsanlæg i medfør af artikel 20 i forordning 2016/1388 
(DCC) oplyst, at det danske transmissionsnet er designet efter værdierne i IEC61000-
3-6.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter det danske transmissionsnet 
er designet efter værdierne i IEC61000-3-6. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at 
en benyttelse af IEC61000-3-6 ved angivelsen af krav til spændingskvalitet for HVDC-
systemer er proportional og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
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Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav vedrørende spændings-
kvalitet for HVDC-systemer er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at un-
derstøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav til spændingskvalitet for 
HVDC-systemer. 
 
Ad artikel 25, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO fastsætter en spænding-tid-profil under 
hensyntagen til artikel 18, jf. bilag V, og den spænding- tid-profil, der er fastsat for el-
producerende anlæg i henhold til forordning (EU) 2016/631. Denne profil gælder for 
fejlsituationer ved tilslutningspunkterne, i hvilke HVDC-vekselretteren skal kunne for-
blive tilkoblet nettet og fortsat køre stabilt, når elsystemet er genoprettet efter afhjælp-
ning af en fejl. Denne spænding-tid-profil er udtryk for en nedre grænse for fase-til-
fase-spændingernes faktiske kurs på nettets spændingsniveau ved tilslutningspunktet 
under en symmetrisk fejl som en funktion af tiden før, under og efter fejlen. Fejlperio-
der længere end trec2 fastsættes af den relevante TSO i overensstemmelse med artikel 
18. 
 
Af bilag V til forordning 2016/1447 (HVDC) fremgår: 
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I medfør af forordning 2016/631 (RfG) er godkendt følgende FRT-profiler: 
 

DK1 PPM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding (pu) Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0 trec1 0,15 

Urec1 0 trec2 0,15 

Urec2  0,85 trec3 1,5 

 
 

DK2 PPM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding (pu) Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0 trec1 0,15 

Urec1 0 trec2 0,15 

Urec2  0,9 trec3 1,5 

 
 
Energinet har anmeldt krav om FRT-egenskaber for HVDC-systemer. De anmeldte 
krav fremgår af annex c til anmeldelsen. 
 
Energinet har anmeldt følgende profiler: 
 

DK1 SPGM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding (pu) Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0,6 trec1 0,15 

Urec1 0,6 trec2 0,75 

Urec2  0,85 trec3 1,5 

DK2 SPGM Artikel 16 (3)(a) 

Spænding (pu) Tid [sekunder] 

Uret 0 tclear 0,15 

Uclear 0,6 trec1 0,15 

Urec1 0,6 trec2 0,75 

Urec2  0,9 trec3 1,5 
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Som begrundelse for de anmeldte profiler er anført, at begrebet Fault-ride-through 
(FRT) egenskaber anvendes til at beskrive og definere krav til et HVDC-anlægs evne 
til at modstå et spændingsdyk målt i anlæggets nettilslutningspunkt i forbindelse med 
en større driftsforstyrrelse, fx i form af en kortslutning i det kollektive elforsyningsnet. 
Definitionen af spændingsdykket omfatter både den optrædende restspænding (Uret) i 
anlæggets nettilslutningspunkt under driftsforstyrrelsen og spændingsdykkets varig-
hed. Sidstnævnte forhold defineres med parameteren den maksimale fejltid (tclear) i 
kraft af de i elforsyningsnettet anvendte beskyttelsessystemer, hvis formål er at bort-
koble den fejlramte (kortsluttede) netkomponent således, at driftsforstyrrelsens konse-
kvenser kan begrænses. Et HVDC-anlægs FRT-egenskaber og kravene hertil er såle-
des vitale for stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet og dermed forsyningssikker-
heden i forbindelse med større driftsforstyrrelser. 
 
Fremtidens HVDC-anlæg skal kunne indgå som et vitalt anlæg i et elsystem overve-
jende baseret på vedvarende energi, hvor antallet af systembærende enheder vil være 
varierende og begrænset. Det betyder blandt andet, at der er berettiget fornyet fokus 
på, at HVDC-anlæg skal udvise ”robusthed” over for driftsforstyrrelser og besidde 
egenskaber til regulering og stabilisering af det kollektive elsystem uanset teknologi, 
nettilslutningspunkt og spændingsniveau. 
 
Energinet har endvidere anført, at af hensyn til forsyningssikkerheden skal et HVDC-
anlæg udvise robusthed overfor driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettil-
sluttet, og effektoverførslen kan opretholdes i størst muligt omfang efter driftsforstyrrel-
sens bortkobling. De specificerede FRT-krav skal afspejle elsystemets karakteristika, 
herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsforstyrrelser 
og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må ikke med-
føre udfald af større overførsler grundet den systemmæssige konsekvens forbundet 
hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i store dele af el-
systemet, hvormed risikoen for udkobling af større overførsler af energi opstår. FRT-
egenskaberne for HVDC-anlæg læner sig op af de specificerede genskaber for Power 
Park Moduler under EU forordning RfG. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte profiler ligger inden for det tilladte 
interval i medfør af bilag V til forordning 2016/1447 (HVDC). Forsyningstilsynet lægger 
endvidere vægt på, at de angivne slutværdier for FRT er i overensstemmelse med de 
anmeldte værdier for prioritering af levering af reaktiv effekt i medfør af artikel 19, stk. 
2, litra b. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at de anmeldte profiler for HVDC-systemer vurderes at være 
i overensstemmelse med de godkendte FRT-profiler for produktionsanlæg i medfør af 
forordning 2016/631 (RfG). Tilsynet har lagt vægt på, at der er sammenfald mellem de 
respektive Uret og Tclear værdier, samt sammenfald mellem de respektive Uret2 værdier. 
Tilsynet lægger endvidere vægt på, at de forskelle der er på de angivne profiler for 
HVDC-systemer og produktionsanlæg efter tilsynets vurdering kan henføres til de for-
skellige tilladte intervaller for FRT-profilen, der fremgår af henholdsvis bilag V til forord-
ning 2016/1447(HVDC) og tabel 7.1 og 7.2 i forordning 2016/631 (RfG). 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte værdier. 
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Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-diskriminerende 
og egnede til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte værdier. 
 
Ad artikel 25, stk. 2, litra a, b og c 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør på anmodning fra ejeren af 
HVDC-systemet skal fremlægge start- og slutkonditionerne, jf. artikel 32, for så vidt an-
går: 
 

a) minimumeffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt før fejlen udtrykt i 
MVA 

b) HVDC-vekselretterens driftspunkt før fejlen udtrykt i aktiv og reaktiv effekt ved 
tilslutningspunktet samt spændingen ved tilslutningspunktet og 

c) minimumeffekten for kortslutning ved hvert tilslutningspunkt efter fejlen udtrykt 
i MVA. 

Alternativt kan den relevante systemoperatør stille generiske værdier til rådighed for 
ovennævnte konditioner, der er udledt af typiske tilfælde. 
 
For så vidt angår artikel 32 fremgår af stk. 1, at den relevante systemoperatør fastlæg-
ger metoden til samt start- og slutkonditionerne for beregningen af som minimum 
mindstekravet og maksimumskravet til kortslutningseffekt ved tilslutningspunktet, og 
gør disse oplysninger offentligt tilgængelige. 
 
Energinet har anmeldt, at kortslutningskataloget fastlægger metoden for beregning af 
kortslutningseffekt samt beregner konditioner i kendte tilslutningspunkter. 
 
Som begrundelse er anført, at Energinet publicerer et ”kortslutningskatalog”, typisk en 
gang om året, hvor udviklingen i transmissionssystemets kortslutningsniveau behand-
les, og hvor maksimal og minimal kortslutningsniveau for tilslutningspunkter i transmis-
sionssystemet beregnes. Desuden defineres de anvendte beregningsmetoder med re-
levante antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af alle transmissionstilsluttede en-
heder herunder også HVDC anlæg. 
 
Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne, som bliver offent-
lig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvireres ved 
henvendelse. 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at brugen af kortslutningskataloget opfylder betin-
gelserne om fastsættelse af start- og slutkonditionerne for kortslutningsstrøm herunder 
publikation i medfør af artikel 32, stk. 1. 

Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 i forbindelse med sagsbehandlingen af 
krav om minimum- og maksimumkortslutningsstrøm ved tilslutningspunktet til produkti-
onsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG) oplyst, at kortslutningskataloget og 
dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumen-
ter. 
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Det er tilsynets vurdering, at Energinet med sin henvisning til kortslutningskataloget 
med heraf følgende beregninger, ikke vil benytte den alternative fremgangsmåde med 
tilrådighedsstillelse af generiske værdier. 
 
Efter ordlyden af artikel 25, stk. 2, er det tilsynets vurdering, at Energinet skal levere et 
estimat afgivet som en endeligt værdi, der skal repræsentere den minimale kortslut-
ningsstrøm henholdsvis før og efter fejlen. 
 
Energinet har i forbindelse med sagsbehandlingen af generelle krav i medfør af forord-
ning 2016/1388 (DCC) den 29. april 2019 præciseret, at Energinet altid foretager en 
beregning af minimum og maksimum kortslutningsniveau i et nyt transmissionstilslut-
ningspunkt, som leveres til den relevante part, der søger om tilslutning. 

Når et nyt tilslutningspunkt til transmissionssystemet bliver etableret, inkluderer Energi-
net det nye tilslutningspunkt i kortslutningskataloget. Kortslutningsniveauets udvikling 
kan herefter følges i kortslutningskataloget, som typisk opdateres én gang årligt. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter Energinet leverer en bereg-
ning af den forventede minimums- og maksimumskortslutningsstrøm i forbindelse med 
etablering af nyt tilslutningspunkt.  
 
Forsyningstilsynet lægger endvidere vægt på, at dokumentet med forudsætningerne 
planlægges at være offentlig tilgængelig, samt at kortslutningskataloget kan rekvireres 
ved henvendelse. 
 
Det er herefter tilsynets vurdering, at den af Energinet anmeldte proces, opfylder betin-
gelserne i artikel 25 stk. 2 og 32, stk. 1. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter den af Energinet angivne procedure.  
 
Ad artikel 25, stk. 6 
Bestemmelsen vedrører, at tolerancen over for spændingsfejl i tilfælde af asymmetri-
ske fejl fastsættes af den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm.  
 
Energinet har anmeldt, at FRT-profilen i tilfælde af asymmetriske fejl, skal være identi-
ske med den anmeldte FRT profil i medfør af artikel 25, stk. 1 for symmetriske fejl.  
 
Som begrundelse er anført, at det ønskes, at HVDC-anlæg understøtter systemet med 
specifikke FRT-funktionaliteter i tilfælde af asymmetriske fejl som præciseret under ar-
tikel 25, stk. 1. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte profiler ligger inden for det tilladte 
interval i medfør af bilag V til forordning 2016/1447 (HVDC). Forsyningstilsynet lægger 
endvidere vægt på, at de angivne slutværdier for FRT er i overensstemmelse med de 
anmeldte værdier for prioritering af levering af reaktiv effekt i medfør af artikel 19, stk. 
2, litra b. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at der i medfør af forordning 2016/631(RfG) er anmeldt 
og godkendt, at produktionsanlæg i tilfælde af asymmetrisk fejl skal udvise samme to-
lerance som ved en symmetrisk fejl. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at de anmeldte krav er egnede til at understøtte system-
sikkerheden, ved på linje med produktionsanlæg at udvise samme tolerance overfor 
spændingsfejl, i tilfælde af asymmetriske fejl i det kollektive elnet. 
 
Tilsynet har ikke ved høring eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsynet 
grundlag for en anden vurdering. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at den anmeldte FRT-profil for asymmetriske fejl, 
er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender den anmeldte profil. 
 
Ad artikel 26 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO fastsætter omfanget af og tidsprofilen 
for genoprettelse af den aktive effekt, som et HVDC-system skal overholde, jf. artikel 
25. 
 
Energinet har anmeldt følgende: 
 
Ved kortslutningsforhold > 3,5 
Konverteren skal kunne levere 90% af den aktive effekt fra før fejlen indenfor 200 ms 
(ta) efter at spændingen i tilslutningspunktet er genopbygget til 90% af niveauet før fej-
len på ensretter-siden, og indenfor 300 ms (tb) på inverter siden, uden vedvarende 
oscillation. 
 
Vedvarende oscillation defineres som maksimum 5% oscillation af den faktiske effekt. 
 
Maksimum overshoot under genopbygningen af AC nettet efter fejl må ikke overstige 
10% af den ønskede effekt. 
 
Ved kortslutningsforhold < 3,5  
Ved kortslutningsforhold < 3,5 skal anlægsproducenten oplyse ta og tb. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at artiklen giver mulighed for at speci-
ficere yderlige robusthedsegenskaber, herunder hvor hurtigt aktiv effekt skal være til-
gængelig efter at spændingen er restaureret. Tiden for, hvornår aktiv effekt er tilgæn-
gelig i elsystemet efter en fejl, er vital for balance og stabilitet. HVDC-teknologien tilby-
der en meget hurtig respons i forhold til synkrongeneratorer og Power Park Moduler. 
 
Tilsynet bemærker, at en hurtig genoprettelse af aktiv effekt egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden, og tilsynet lægger vægt på formålet med en hurtig reetablering af 
aktiv effekt, hvorefter den overordnede balancering af det kollektive elnet er afhængig 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE | GODKENDELSE AF NATIONALE 

GENNEMFØRSELSFORANSTALTNINGER EFTER HVDC 

Side 80/101 

af tilstedeværelsen af aktiv effekt. Tilsynet lægger vægt på, at HVDC-systemer i kon-
trast til produktionsanlæg kan tilbyde meget hurtig respons. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at nærværende bestemmelse overlader TSO’en et drifts-
mæssigt skøn i forbindelse med fastsættelsen af såvel omfang som tidsprofil for gen-
oprettelse af aktiv effekt. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde 
modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte 
krav.  
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav er proportionale, ikke-dis-
kriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 28 
Bestemmelsen vedrører, at et HVDC-system under spændingssætning eller synkroni-
sering med vekselstrømsnettet eller under tilslutning af en spændingssat HVDC-vek-
selretter til et HVDC-system skal HVDC-vekselretteren, medmindre den relevante sy-
stemoperatør har givet andre instrukser, kunne begrænse spændingsændringerne til 
niveauet for statisk tilstand, der fastsættes af den relevante systemoperatør i samar-
bejde med den relevante TSO. Det fastsatte niveau må ikke overstige 5% af præsyn-
kroniseringsspændingen. Den relevante systemoperatør fastsætter i samarbejde med 
den relevante TSO det maksimale omfang og varighed af samt målevinduet for spæn-
dingstransienterne. 
 
Energinet har anmeldt spændingsændringer på 3% af Uc ved normal drift og 4% af Uc 
ændring i specielle driftstilfælde. Omfang og varighed fastsættes som en del af tilslut-
ningsaftalen. 
 
Som begrundelse for det anmeldte er anført, at artiklen omhandler de anlægsegenska-
ber, som et HVDC-anlæg skal have for at begrænse generne, som blandt andet påfø-
res tilslutningspunktet i forbindelse med spændingssætning og synkronisering. Maksi-
malværdierne for spændingsafvigelser under normale og specielle driftssituationer er 
specificeret. Disse udsving i forhold til den normale systemdriftsspænding i POC, Uc, 
er naturlige og forventelige i forbindelse med spændingssætning af transformerer og 
reaktorer. 
 
Varigheden af de forskellige fænomener er først mulig at fastsætte, når det endelige 
anlægsdesign kendes inklusiv elsystem-karakteristika fra det specifikke tilslutnings-
punkt. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav ligger inden for den tilladte 
maksimumsgrænse på 5% spændingsændring.  
 
Tilsynet lægger vægt på, at nærværende bestemmelse overlader et driftsmæssigt 
skøn til TSO’en ved fastsættelse af krav til spændingsændringer. Tilsynet har ikke ved 
høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsynet grundlag for at 
kræve ændringer af de anmeldte krav.  
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Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de anmeldte krav er proportionale, 
ikke-diskriminerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 30 
Bestemmelsen vedrører, at HVDC-systemet skal kunne bidrage til dæmpningen af ef-
fektsvingninger i tilsluttede vekselstrømsnet. HVDC-systemets kontrolsystem må ikke 
begrænse dæmpningen af effektsvingninger. Den relevante TSO fastsætter et fre-
kvensinterval for effektsvingninger, som kontrolsystemet skal dæmpe, samt netbetin-
gelserne for sådanne situationer, som minimum under hensyntagen til eventuelle un-
dersøgelser og vurderinger af dynamisk stabilitet, som TSO'erne måtte have foretaget 
med henblik på at analysere stabilitetsgrænserne og potentielle stabilitetsproblemer i 
deres transmissionsnet. Udvalget af kontrolparametre og -indstillinger aftales mellem 
den relevante TSO og ejeren af HVDC-systemet. 
 
Energinet har anmeldt, at dæmpning skal ske i frekvensintervallet 0,1 – 2 Hz. Endvi-
dere er anmeldt, at netbetingelserne er en del af tilslutningsaftalen for den enkelte til-
slutning. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav har Energinet den 4. april 2019 anført, at der 
sættes krav til HVDC-anlæg nu, så det sikres, at egenskaberne vil være tilgængelige i 
fremtiden. Dette gøres for at sikre forsyningssikkerheden, når egenskaberne ikke nød-
vendigvis længere er til rådighed fra synkrongeneratorer. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at artikel 30 overlader et driftsmæssigt skøn for 
TSO’en til at fastsætte det nødvendige interval for dæmpning af effektsvingninger.  
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at tilsidesætte det af Energinet foretagne skøn, hvorefter 
dæmpning af effektsvingninger skal ske i intervallet 0,1 – 2 Hz. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der i medfør af forordning 2016/631 (RfG) er 
fastsat og godkendt krav om benyttelse af PSS for synkrongeneratorer og POD for el-
producerende anlæg. Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet har fastsat krav 
til HVDC-anlæg om dæmpning af effektsvingninger med henblik på tillige at kunne be-
nytte disse anlæg til dæmpning af effektsvingninger, efterhånden som synkrongenera-
torer forventes at falde i antal.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at et sammenfald af krav til dæmpning af effektsvingninger 
fra synkrongeneratorer, elproducerende anlæg og HVDC-systemer er egnet til at un-
derstøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det anmeldte krav er egnet til at understøtte systemsik-
kerheden, er proportionalt og ikke-diskriminerende. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte krav. 
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Ad artikel 32, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør fastlægger metoden til samt 
start- og slutkonditionerne for beregningen af som minimum mindstekravet og maksi-
mumskravet til kortslutningseffekt ved tilslutningspunktet og gør disse oplysninger of-
fentligt tilgængelige. 
 
Energinet har anmeldt, at kortslutningskatalog fastlægger metoden for beregning af 
kortslutningseffekt samt beregner konditioner i kendte tilslutningspunkter.  
 
Som begrundelse for det anmeldte er anført, at Energinet publicerer et ”kortslutnings-
katalog”, typisk en gang om året, hvor udviklingen i transmissionssystemets kortslut-
ningsniveau behandles, og hvor maksimal og minimal kortslutningsniveau for tilslut-
ningspunkter i transmissionssystemet beregnes. Desuden defineres de anvendte be-
regningsmetoder med relevante antagelser. Kortslutningskataloget anvendes af alle 
transmissionstilsluttede enheder herunder også HVDC anlæg. 
 
Energinet har ved e-mail af 17. august 2018 i forbindelse med sagsbehandlingen af 
krav om minimum- og maksimumkortslutningsstrøm ved tilslutningspunktet til produkti-
onsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG) oplyst, at kortslutningskataloget og 
dokumentet med beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumen-
ter. Energinet planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne, som bliver of-
fentlig tilgængelig via Energinets hjemmeside og kortslutningskataloget kan rekvireres 
ved henvendelse. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte fremgangsmåde opfylder betingelserne 
om udarbejdelse af en metode til beregning af start- og slutforholdene til kortslutnings-
effekt ved tilslutningspunktet.  

 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for en anden vurdering. 

 
Forsyningstilsynet godkender den anmeldte fremgangsmåde, under forudsætning af, 
at metoden til beregning af start- og slutforholdene til kortslutningseffekt ved tilslut-
ningspunktet fremgår af det dokument, som Energinet offentliggør. 
 
Ad artikel 33, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at HVDC-systemet skal kunne finde stabile driftspunkter med 
minimale ændringer i aktiv effekt og spændingsniveau, både under og efter en planlagt 
såvel som en ikke-planlagt ændring af HVDC-systemet eller af det vekselstrømsnet, 
som det er tilsluttet. Den relevante TSO fastsætter de ændringer i systembetingel-
serne, under hvilke HVDC-systemerne skal opretholde stabil drift.  
 
Energinet har anmeldt, at “the system must be designed for uninterruptible operation, 
to tolerate one instantaneous voltage phase jump of up to 20° in the network connec-
tion point.” 
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Som begrundelse er anført, at af hensyn til forsyningssikkerheden skal et HVDC-an-
læg udvise robusthed over for driftsforstyrrelser, således at anlægget forbliver nettil-
sluttet, og effektudveksling kan opretholdes i størst muligt omfang efter driftsforstyrrel-
sens bortkobling. De specificerede robusthedskrav skal afspejle elsystemets karakteri-
stika, herunder den systemmæssige konsekvens ved forskellige former for driftsforstyr-
relser og driftsforstyrrelsernes oprindelse (fejlsted). Fejl i transmissionsnettet må ikke 
medføre udfald af større mængder overførsel grundet den systemmæssige konse-
kvens forbundet hermed. Spændingsdyk på transmissionsniveau vil typisk forplantes i 
store dele af elsystemet, og kan derfor have konsekvenser for flere HVDC-tilslutninger, 
hvilket gør det vigtigt at sikre alle gennem krav til robusthedsegenskaber. 
 
Spændingsfasespring er som noget nyt inkluderet for HVDC-anlæg, men kravet er ek-
sisterende for de nuværende produktionsanlæg i relevante tekniske forskrifter, jf. TF 
3.2.2, TF 3.2.3 og TF 3.2.5. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det anmeldte krav ikke tidligere har været stillet 
til HVDC-systemer. Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde mod-
taget materiale, der giver tilsynet grundlag for at fastslå, at det nye krav vil medføre 
uproportionale omkostninger og/eller uproportionale driftsforhold.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på formålet med det anmeldte robusthedskrav, hvoref-
ter kravet skal sikre HVDC-systemets fortsatte tilslutning ved spændingsfejl. Herved 
understøtter kravet systemsikkerheden i det kollektive elnet. Tilsynet lægger vægt på, 
at tilsvarende krav stilles til produktionsanlæg og vurderer, at sammenfaldet af krav til 
HVDC-systemer og produktionsanlæg er egnet til at understøtte systemsikkerheden i 
det kollektive elnet.  
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at det anmeldte krav er proportionalt, ikke-dis-
kriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte krav. 
 
Ad artikel 33, stk. 2 
Bestemmelsen vedrører, at ejeren af HVDC-systemet sikrer, at overgangen eller fra-
koblingen af en HVDC-vekselretter, som er en del af en multi-terminal eller et integre-
ret HVDC-system, ikke resulterer i transienter ved tilslutningspunktet ud over den 
grænse, der er fastsat af den relevante TSO. 
 
Energinet har anmeldt en grænseværdi på 1,2 p.u af Uc. 
 
Som begrundelse for det anmeldte er anført, at artiklen omhandler anlægsegenskaber, 
som et HVDC-anlæg skal have for at begrænse generne, som blandt andet påføres til-
slutningspunktet i forbindelse anlægstrip eller utilsigtet afkobling fra systemet. Maksi-
malværdierne for spændingsstigningen er defineret, og en varighed skal defineres, når 
det endelige anlægsdesign kendes inklusiv elsystemkarakteristika fra det specifikke til-
slutningspunkt. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at en korrekte spænding i det kollektive elnet er af 
væsentlig betydning for et stabilt elnet. Tilsynet lægger endvidere vægt på, at artikel 
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33, stk. 2, overlader den relevante TSO en skønsmæssig beføjelse til at fastsætte en 
grænseværdi for tilladt spændingspåvirkning.  
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af det anmeldte.  
 
Efter en samlet vurdering finder Forsyningstilsynet, at det anmeldte krav er udtryk for 
et proportionalt og ikke-diskriminerende krav, som er egnet til at understøtte system-
sikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter det anmeldte krav. 
 
Ad artikel 34, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør fastlægger i samarbejde 
med den relevante TSO de ordninger og indstillinger, der er nødvendige for at beskytte 
nettet, under hensyntagen til HVDC-systemets karakteristika. Beskyttelsesordninger, 
der er relevante for HVDC-systemet og nettet, og de indstillinger, der er relevante for 
HVDC-systemet, koordineres og aftales mellem den relevante systemoperatør, den re-
levante TSO og ejeren af HVDC-systemet. Beskyttelsesmekanismerne og indstillin-
gerne for interne elektriske fejl må ikke bringe HVDC-systemets ydeevne i fare, jf. 
denne forordning. 
 
Energinet har anmeldt følgende: 

RSO anvender: Anlægsejer anvender som minimum 

-linjebeskyttelse 
-transformerbeskyttelse 
-reaktorbeskyttelse 
-hjælpekrafttransformerbeskyttelse 
-samleskinnebeskyttelse 
 
Alle relevante indstillinger specificeres 
med udgangspunkt i net- og anlægs-
analyse. 

-anlægget sikres mod skader fra fejl og 
hændelser i nettet 
-anlægget sikres mod interne kortslutninger 
-anlægget sikres mod udkobling i ukritiske 
situationer 
-Det kollektive elforsyningsnet sikres i videst 
mulige omfang mod uønskede påvirkninger 
fra 
anlægget. 

 
Som begrundelse er anført, at den beskrevne beskyttelse er Energinets standardtil-
gang til beskyttelse, som altid tager udgangspunkt i en net- og anlægsanalyse. Beskyt-
telsesmetoderne sikrer både transmissionssystemet og de i tilslutningspunktet rele-
vante komponenter samt HVDC-anlægget. Aktuelle indstillinger tager igen udgangs-
punkt i en specifik net- og anlægsanalyse. Aktuelle driftsindstillinger anføres i tilslut-
ningsaftalen. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anførte anordninger og beskyttelsesindstillin-
ger er udtryk for Energinets standardtilgang til beskyttelse. Under hensyn til den dan-
ske forsyningssikkerhed vurderer tilsynet, at de nuværende beskyttelsesindstillinger 
har vist deres berettigelse gennem driftserfaringer. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at bestemmelsens ordlyd overlader et driftsmæs-
sigt skøn til den relevante systemoperatør ved fastsættelse af beskyttelsesindstillinger.  
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Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at ændre den af Energinet foretagne vurdering. 
 
Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet de angivne beskyttelsesindstil-
linger. 
 
Ad artikel 37, stk. 1 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante TSO kan anmode en ejer af et HVDC-sy-
stem om et tilbud på levering af evne til start fra dødt net. 
 
Energinet har den 19. august 2019 orienteret Forsyningstilsynet om, at Energinet ikke 
ønsker at stille krav om dødstartsegenskaber. 
 
Energinet har oplyst, at dette ønske er fremkommet efter besvarelse af en række 
spørgsmål stillet af Ørsted A/S. 
 
Forsyningstilsynet tager Energinets ønske til efterretning. 
 
Ad artikel 40, stk. 1, litra a 
Bestemmelsen vedrører de spændingsintervaller hvor et jævnstrømsforbundet elpro-
ducerende anlæg skal kunne forblive tilkoblet den fjerntbeliggende HVDC-vekselretters 
net og opretholde driften inden for de spændingsintervaller (pr. enhed) og i de tidsperi-
oder, der er fastsat i bilag VII, tabel 9 og 10. De spændingsintervaller og de tidsperio-
der, der fastsættes, vælges ud fra referenceværdien 1 pu for spænding. 
 
Af forordning 2016/1447 (HVDC) bilag VII, tabel 9 og 10 fremgår: 
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Energinet har anmeldt: 
 

100-300 kV 300-400 kV 
  
1,12 – 1,15 pu : 30 min 1,05 – 1,15: 60 min 

 
Energinet har den 11. april 2019 revideret det anmeldte krav. Der er herefter anmeldt: 
 

100-300 kV 300-400 kV 
 

1,118 – 1,15 pu : 60 min 1,05 – 1,15: 60 min 
 
Som begrundelse for det anmeldte har Energinet anført, at krav i forhold til driftstid er 
fastsat, så det modsvarer krav til produktionsanlæg anmeldt under EU-forordning RfG 
for at sikre proportionalitet. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav ligger inden for de tilladte in-
tervaller i tabel 9 og 10. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet i forbindelse med sagsbehandlingen af de 
tilsvarende krav for produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631(RfG) har oplyst, 
at reguleringen af spændingen til normal tilstand er en manuel kontrolrumsaktivitet.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte krav for 
DC-tilsluttede elproducerende anlæg og krav til øvrige produktionsanlæg der er an-
meldt og godkendt i medfør af forordning 2016/631 (RfG). Tilsynet vurderer, at dette 
sammenfald er egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet har en legitim interesse i at sikre sig, at der er 
fornøden tid til at foretage en manuel regulering.  
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav om tilslutning i 60 minut-
ter er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerhe-
den. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 40, stk. 2, litra b, nr. i 
Bestemmelsen vedrører, at et jævnstrømsforbundet elproducerende anlæg skal op-
fylde følgende krav til spændingsstabilitet, enten på tidspunktet for tilslutningen eller 
efterfølgende, jf. den i litra a) omhandlede aftale: 
 

i) hvad angår evnen til at levere reaktiv effekt ved HVDC-systemets maksi-
mumtransmissionskapacitet for aktiv effekt, skal jævnstrømsforbundne el-
producerende anlæg opfylde de krav til levering af reaktiv effekt for for-
skellige spændingsniveauer, der er fastsat af den relevante systemopera-
tør i samarbejde med den relevante TSO. Den relevante systemoperatør 
fastlægger en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som helst form, 
og med intervaller, jf. tabel 11 i bilag VII, inden for hvilke det jævnstrøms-
forbundne elproducerende anlæg skal kunne levere reaktiv effekt ved 
HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet for aktiv effekt. Ved 
fastsættelsen af disse intervaller tager den relevante systemoperatør i 
samarbejde med den relevante TSO den langsigtede udvikling af nettet i 
betragtning samt de jævnstrømsforbundne elproducerende anlægs poten-
tielle omkostninger ved at kunne levere produktion af reaktiv effekt ved 
høj spænding og absorbere reaktiv effekt ved lav spænding. 
 

Hvis det i den tiårige netudviklingsplan, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 
714/2009, eller i en national plan, der er udarbejdet og godkendt i henhold 
til artikel 22 i direktiv 2009/72/EF, fastsættes, at et jævnstrømsforbundet 
elproducerende anlæg vekselstrømsforbindes til det synkrone område, 
kan den relevante TSO enten fastsætte, at: 
 
- det jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg skal være udstyret 

med de funktioner, der er fastsat i artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) 
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2016/631 for det pågældende synkrone område på tidspunktet for det 
jævnstrømsforbundne elproducerende anlægs tilslutning til veksel-
strømsnettet samt idriftsættelse, og 
 

- det påvises — og derpå indgås aftale med den relevante systemope-
ratør og den relevante TSO om — hvordan det jævnstrømsforbundne 
elproducerende anlæg opfylder kravet om levering af reaktiv effekt, jf. 
artikel 25, stk. 4 i forordning (EU) 2016/631 for så vidt angår det på-
gældende synkrone område, hvis det jævnstrømsforbundne elprodu-
cerende anlæg vekselstrømsforbindes til det synkrone område. 

 
Af bilag VII, tabel 11 til forordning 2016/1447 (HVDC) fremgår: 
 

 

Energinet har anmeldt, at krav for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg skal 
følge kravene fastsat for elproducerende anlæg i medfør af artikel 21, stk. 3, litra b, nr. 
1 og artikel 21, stk. 3, litra c, nr. 1, i medfør af forordning 2016/631 (RfG).  
 
Som begrundelse er anført, at kravet er fastsat, så det modsvarer krav til produktions-
anlæg anmeldt under EU-forordning RfG for at sikre proportionalitet. 
 
I medfør af artikel 21, stk. 3, litra b, nr. 1 er anmeldt og godkendt følgende U-Q/Pmax 
profil: 
 

(U,Q/PMAX) FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG 
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I medfør af artikel 21, stk. 3, litra c, nr. 1 er anmeldt og godkendt følgende P-Q/Pmax 
profil: 
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Som begrundelse for den anmeldt profil i medfør af forordning RfG, har Energinet an-
ført, at fastsættelse af krav for reaktive effektreguleringsegenskaber for D-anlæg er 
sket gennem diskussioner og afklaringer med aktørerne over fire arbejdsgruppemøder. 
 
Overordnet set er der lempet på kravene for U-Q/P-egenskaber. I forholdet til princip-
pet om optimering mellem højeste samlede effektivitet og de laveste samlede omkost-
ninger for alle involverede parter, er kravene til PPM henholdsvis SGM forskellige, da 
de to typer af anlæg grundlæggende har forskellige reguleringsegenskaber. Overord-
net set har SGM, som udgangspunkt, bedre over- end undermagnetiseringsegenska-
ber, hvorfor der er stillet et asynkron krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. PPM 
har derimod, som udgangspunkt, ens over- og undermagnetiseringsegenskaber, hvor-
for der er stillet et synkron krav til reaktiv effektreguleringsegenskaber. 
 
Energinet har ved e-mail af 24. august 2018 oplyst, at der er sket koordinering med 
netselskaberne om krav til levering af reaktiv effekt.  
 
Energinet har i annex D til anmeldelsen endvidere anført, at i kravstillelsen henvises 
der til krav defineret i EU forordning 2016/631 artikel 21. Der stilles ikke et andet krav, 
da dette vil være at diskriminere anlægstypen. 
 
Da de reaktive egenskaber fra PPM ikke kan overføres via HVDC-anlægget til det kol-
lektive elforsyningsnet, skal der være mulighed for at få dispensation for U/Q-Pmax 
krav. Anlægsejer vil med høj sandsynlighed både eje PPM og HVDC-anlæg, hvorfor 
han har rådighed over begge anlæg ift. spændingsregulering i off-shore AC-ø. Anlægs-
ejer kan altså selv bestemme hvilken af enhederne, som skal udføre spændingsregule-
ring. 
 
For så vidt angår det oplyste, hvorefter anlægsejer med høj sandsynlighed ejer både 
den enkelte elproducerende enhed og HVDC-systemet, bemærker tilsynet, at der i 
medfør af artikel 20 – 23 er fastsat krav til levering af reaktiv effekt fra HVDC-systemet. 
Tilsynet bemærker, at såvel anlægsejer som den relevante systemoperatør kan søge 
om undtagelser i medfør af forordning 2016/1447 (HVDC) artikel 77 ff.  
 
Forsyningsstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte profiler for levering af reaktiv ef-
fekt for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg ligger inden for det tilladte inter-
val i medfør af tabel 11.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte profiler 
for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og de anmeldte og godkendte profiler 
i medfør af artikel 21, stk. 3, litra b, nr. 1 og artikel 21, stk. 3, litra c, nr. 1 i forordning 
2016/631 (RfG). Forsyningstilsynet vurderer, at dette sammenfald er egnet til at under-
støtte systemsikkerheden. 
 
I forbindelse med dette sammenfald, lægger tilsynet vægt på, at de angivne profiler i 
medfør af forordning 2016/631 (RfG) har været fremlagt for aktørerne over fire arbejds-
gruppemøder, samt at den angivne profil er koordineret med netselskaberne.  
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Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af den anmeldte profil for jævnstrøms-
forbundne elproducerende anlæg. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte profiler for levering af reaktiv 
effekt for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg er proportionale, ikke-diskrimi-
nerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender de anmeldte profiler for levering af reaktiv effekt for 
jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg.  
 
Ad artikel 44 
Bestemmelsen vedrører, at ejere af jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg sik-
rer, at deres tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spæn-
dingsforsyningen på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der er 
fastsat af den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. De 
nødvendige bidrag til relevante studier fra netbrugerne, herunder men ikke begrænset 
til eksisterende jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og HVDC- systemer må 
ikke forsinkes uden rimelig grund. Den procedure, der skal følges i forbindelse med de 
undersøgelser, der skal gennemføres, og de relevante oplysninger, som alle involve-
rede netbrugere skal indgive, samt de afhjælpende foranstaltninger, der er identificeret 
og gennemført, skal være i overensstemmelse med proceduren i artikel 29. 
 
Energinet har anmeldt krav til spændingskvalitet for jævnstrømsforbundne elproduce-
rende anlæg. De anmeldte krav fremgår som annex a til anmeldelsen. 
 
Af de anmeldte krav fremgår, at der fastsættes krav til harmonisk spændingsforvræng-
ning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag, spændingsubalance, flicker og 
DC-indhold. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er anført, at fastsættelse af krav til spændings-
kvalitet er omfattet af EU-forordning HVDC. Generelt forudsiges det i branchen, at di-
rekte dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring for det 
kollektive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftes store 
dele af produktionsanlægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkrongene-
rator til VE baseret produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsynings-
system foregår ved hjælp af effektelektronik. Det er en forandring, som har været un-
dervejs i en længere periode og fortsætter. Samme scenarie er tilfældet for forbrugsan-
læg og forbrugsprodukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet 
med en stor andel af elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring 
spændingskvalitet som på produktionssiden. 
 
Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) 
ved tilslutning af jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. Dette er nødvendigt, da 
anlægget kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav 
i tilslutningspunktet er nødvendigt for at sikre, at det i fremtidige situationer er muligt for 
Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at krav til spændingskvalitet har til formål at under-
støtte og sikre, at spændingen i det kollektive elnet er den korrekte, og at korrekt 
spænding er af væsentlig betydning for systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav om spændingskvalitet vedrø-
rer krav til harmonisk spændingsforvrængning, interharmonisk spændingsforvræng-
ningsbidrag, spændingsubalance, flicker og DC-indhold. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at kravene til spændingskvalitet tager udgangspunkt i 
IEC61000-3-6. 
 
Energinet har den 14. januar 2019 i forbindelse med sagsbehandlingen af krav til 
spændingskvalitet for forbrugsanlæg i medfør af artikel 20 i forordning 2016/1388 
(DCC) oplyst, at det danske transmissionsnet er designet efter værdierne i IEC61000-
3-6.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter det danske transmissionsnet 
er designet efter værdierne i IEC61000-3-6. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at 
en benyttelse af IEC61000-3-6 ved angivelsen af krav til spændingskvalitet for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg er proportional og egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav vedrørende spændings-
kvalitet for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg er proportionale, ikke-diskri-
minerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav til spændingskvalitet for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg. 
 
Ad artikel 48, stk. 1, litra a. 
Bestemmelsen vedrører spændingsintervaller. Herefter skal en fjerntbeliggende 
HVDC-vekselretter kunne forblive tilkoblet den fjerntbeliggende HVDC-vekselretters 
net og opretholde driften inden for de spændingsintervaller (pr. enhed) og i de tidsperi-
oder, der er fastsat i bilag VIII, tabel 12 og 13. De spændingsintervaller og de tidsperio-
der, der fastsættes, vælges ud fra referenceværdien 1 pu for spænding.  
 
Af bilag VIII, tabel 12 og 13 til forordning 2016/1447 fremgår: 
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Energinet har anmeldt følgende krav: 
 

110 – 300 kV. 
 

300 – 400 kV. 
 

1,12 – 1,15 pu: 30 min. 
 

1,05 – 1,15 pu: 60 min. 
 

Referencespændingen er anmeldt til: 
1pu @ 150kV: 152kV 
1pu @ 220kV: 220 kV 
1pu @ 400kV: 400 kV 
 
Energinet har den 11. april 2019 revideret de anmeldte krav. Herefter er anmeldt: 
 

110 – 300 kV. 
 

300 – 400 kV. 
 

1,12 – 1,15 pu: 60 min. 
 

1,05 – 1,15 pu: 60 min. 
 

Referencespændingen er anmeldt til: 
1pu @ 150kV: 152kV 
1pu @ 220kV: 220 kV 
1pu @ 400kV: 400 kV 
 
Som begrundelse for de annmeldte krav er anført, at kravet i forhold til driftstider er 
fastsat, så det modsvarer krav til produktionsanlæg anmeldt under RfG for at sikre pro-
portionalitet. Desuden er spændings pu værdierne angivet. 
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav ligger inden for de tilladte in-
tervaller i tabel 12 og 13.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at der er sammenfald mellem de anmeldte krav for 
fjerntbeliggende HVDC-vekselretter, og krav til produktionsanlæg anmeldt og godkendt 
i medfør af forordning 2016/631 (RfG). Tilsynet vurderer, at dette sammenfald er egnet 
til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at Energinet i forbindelse med sagsbehandlingen af de 
tilsvarende krav for produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631(RfG) har oplyst, 
at reguleringen af spændingen til normal tilstand er en manuel kontrolrumsaktivitet.  
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet har en legitim interesse i 
at sikre sig, at der er fornødent tid, til at foretage en manuel regulering.  
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav om tilslutning i 60 minut-
ter er proportionale, ikke-diskriminerende og egnet til at understøtte systemsikkerhe-
den. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav. 
 
Ad artikel 48, stk. 2, litra a og b 
Bestemmelsen vedrører evnen til levering af reaktiv effekt for fjerntbeliggende HVDC-
vekselretter. HVDC-vekselretter skal opfylde følgende krav til spændingsstabilitet ved 
tilslutningspunktet: 
 

a) den relevante systemoperatør fastsætter i samarbejde med den relevante 
TSO kravene til levering af reaktiv effekt for forskellige spændingsniveauer. I 
forbindelse hermed fastlægger den relevante systemoperatør i samarbejde 
med den relevante TSO en U-Q/Pmax-profil, der kan antage en hvilken som 
helst form, og inden for rammerne af hvilken HVDC-vekselretteren skal kunne 
levere reaktiv effekt ved HVDC-systemets maksimumtransmissionskapacitet 
for aktiv effekt 

 
b) U-Q/Pmax-profilen fastlægges af den relevante systemoperatør i samarbejde 

med den relevante TSO. U-Q/Pmax-profilen skal ligge inden for de intervaller 
for Q/Pmax og spændingsniveauet i statisk tilstand, der er fastsat i bilag VIII, 
tabel 14, og U-Q/Pmax-profilrammens position skal ligge inden for den fast-
satte udvendige rammes grænser, jf. bilag IV. Ved fastsættelsen af disse in-
tervaller tager den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante 
TSO den langsigtede udvikling af nettet i betragtning. 

 
Af tabel 14, bilag VIII til forordning 2016/1447 (HVDC) fremgår: 
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Energinet har anført, at da de reaktive egenskaber fra HVDC-anlægget ikke kan over-
føres til det kollektive elforsyningsnet, skal der være mulighed for at få dispensation for 
U/Q-Pmax krav. Anlægsejer vil med høj sandsynlighed både eje PPM og HVDC-an-
læg, hvorfor han har rådighed over begge anlæg ift. spændingsregulering i offshore 
AC-ø. Anlægsejer kan altså selv bestemme hvilken af enhederne, som skal udføre 
spændingsregulering. 
 
Energinet har anmeldt følgende profil, som fremgår af figur 1 i annex D til anmeldel-
sen: 
 

 
 
 
For så vidt angår det oplyste, hvorefter anlægsejer med høj sandsynlighed ejer både 
den enkelte elproducerende enhed og HVDC-systemet, bemærker tilsynet, at der i 
medfør af artikel 40, stk. 2, litra b, nr. i er fastsat krav til levering af reaktiv effekt fra 
jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. Tilsynet bemærker, at såvel anlægsejer 
som den relevante systemoperatør kan søge om undtagelser i medfør af forordning 
2016/1447 (HVDC) artikel 77 ff.  
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Forsyningstilsynet lægger vægt på, at den anmeldte profil for fjerntbeliggende veksel-
rettere ligger inden for det tilladte interval i medfør af tabel 14.  
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for at kræve ændringer af den anmeldte profil. 
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at den anmeldte profil er proportional, ikke-diskri-
minerende og egnet til at understøtte systemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet godkender den anmeldte U-Q/Pmax profil for levering af reaktiv effekt 
for fjerntbeliggende HVDC-vekselretter.  
 
Ad artikel 50 
Bestemmelsen vedrører, at ejere af fjerntbeliggende HVDC-vekselrettere sikrer, at de-
res tilslutning til nettet ikke resulterer i skævvridning eller udsving i spændingsforsynin-
gen på nettet ved tilslutningspunktet, som overstiger det niveau, der er tildelt dem af 
den relevante systemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. De nødvendige 
bidrag til relevante studier fra netbrugerne, herunder men ikke begrænset til eksiste-
rende jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og HVDC- systemer, må ikke for-
sinkes uden rimelig grund. Den procedure, der skal følges i forbindelse med de under-
søgelser, der skal gennemføres, og de relevante oplysninger, som alle involverede 
netbrugere skal indgive samt de afhjælpende foranstaltninger, der er identificeret og 
gennemført, skal være i overensstemmelse med proceduren i artikel 29. 
 
Energinet har anmeldt krav til spændingskvalitet for fjerntbeliggende HVDC-vekselret-
tere. De anmeldte krav fremgår som annex a til anmeldelsen. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at forordning 2016/1447(HVDC) sondrer mellem HVDC-
systemer, jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg og fjernbeliggende HVDC-vek-
selrettere. Tilsynet bemærker, at annex A vedrører HVDC-anlæg, hvormed forstås 
både HVDC-systemer og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. Det er tilsy-
nets vurdering, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed, at annex a også ved-
rører fjerntbeliggende HVDC-vekselsretter. Tilsynet lægger dog vægt på det anmeldte, 
hvorefter annex A er angivet også at vedrøre krav om spændingskvalitet for fjerntbelig-
gende HVDC-vekselrettere. 
 
Af de anmeldte krav fremgår, at der fastsættes krav til harmonisk spændingsforvræng-
ning, interharmonisk spændingsforvrængningsbidrag, spændingsubalance, flicker og 
DC-indhold. 
 
Energinet har som begrundelse for de anmeldte krav anført, at fastsættelse af krav til 
spændingskvalitet er omfattet af EU-forordning HVDC. Generelt forudsiges det i bran-
chen, at direkte dårlig eller faldende spændingskvalitet vil blive en voksende udfordring 
for det kollektive elforsyningssystem. Det er der flere årsager til, blandt andet udskiftes 
store dele af produktionsanlægsmassen fra roterende produktionsanlæg med synkron-
generator til VE baseret produktionsanlæg, hvor tilslutningen til det kollektive elforsy-
ningssystem foregår ved hjælp af effektelektronik. Samme scenarie er tilfældet for for-
brugsanlæg og forbrugsprodukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver 
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designet med en stor andel af elektronik, som principielt skaber samme udfordring om-
kring spændingskvalitet som på produktionssiden. 
 
Energinet har endvidere anført, at der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslut-
ningspunktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af HVDC-anlæg. Dette er nødvendigt, 
da anlægget kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af 
krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det i fremtidige situationer er 
muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at krav til spændingskvalitet har til formål at under-
støtte og sikre, at spændingen i det kollektive elnet er den korrekte. Korrekt spænding 
er af væsentlig betydning for systemsikkerheden. 
 
Tilsynet lægger vægt på, at kravene til spændingskvalitet tager udgangspunkt i 
IEC61000-3-6. 
 
Energinet har den 14. januar 2019 i forbindelse med sagsbehandlingen af krav til 
spændingskvalitet for forbrugsanlæg i medfør af artikel 20 i forordning 2016/1388 
(DCC) oplyst, at det danske transmissionsnet er designet efter værdierne i IEC61000-
3-6.  
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter det danske transmissionsnet 
er designet efter værdierne i IEC61000-3-6. Tilsynet vurderer på denne baggrund, at 
en benyttelse af IEC61000-3-6 ved angivelsen af krav til spændingskvalitet for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg er proportional og egnet til at understøtte sy-
stemsikkerheden. 
 
Forsyningstilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde modtaget materiale, der 
giver tilsynet grundlag for at kræve ændringer af de anmeldte krav. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav vedrørende spændings-
kvalitet for jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg er proportionale, ikke-diskri-
minerende og egnede til at understøtte systemsikkerheden.  
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de anmeldte krav til spændingskvalitet for jævn-
strømsforbundne elproducerende anlæg. 
 
Ad artikel 54 
Bestemmelsen vedrører, at den relevante systemoperatør i samarbejde med den rele-
vante TSO kan fastsætte, at ejeren af et HVDC-system stiller simuleringsmodeller til 
rådighed, som på korrekt vis afspejler HVDC-systemets adfærd både i statisk tilstand, 
ved dynamiske simuleringer (grundlæggende frekvenskomponent) og ved kortvarige 
elektromagnetiske simuleringer.  
 
Det format, som modellerne skal leveres i, og levering af dokumentation vedrørende 
den pågældende models struktur og blokdiagrammer, fastsættes af den relevante sy-
stemoperatør i samarbejde med den relevante TSO. 
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Energinet har anmeldt, at der fastsættes krav om levering af simuleringsmodeller for 
HVDC-systemer. De anmeldte krav fremgår af annex B til anmeldelsen. 
 
Af de anmeldte krav fremgår, at der fastsættes krav om levering af modeller for statisk 
tilstand og dynamisk tilstand. 
 
Som begrundelse er anført, at da det er Energinets ansvar at sikre den overordnede 
forsyningssikkerhed, er der behov for at kunne gennemføre net- og systemanalyser, fx 
i forbindelse med nettilslutning af nye HVDC anlæg. Disse analyser skal benyttes til 
planlægning og drift af det kollektive elforsyningsnet. Til dette formål kræves opdate-
rede og retvisende simuleringsmodeller for nettilsluttede forbrugs-, produktions- og 
HVDC-anlæg. Med indhentningen af modeller til brug i analyser sker en overordnet 
samfundsøkonomisk optimering, da Energinet på baggrund af analyserne kan opti-
mere planlægning og drift, så der er et mindre behov for sikkerhedsmarginer. 
 
Som begrundelse for de anmeldte krav er endvidere anført, at simuleringsmodellerne 
benyttes til analyse af transmissions- og distributionsnettets stationære- og dynamiske 
forhold, herunder spændings-, frekvens- og rotorvinkel stabilitet, kortslutningsforhold, 
transiente fænomener samt harmoniske forhold. Kravene er opbygget, så de i et ri-
meligt omfang modsvarer krav til produktions- og forbrugsanlæg. 
 
I forhold til Intellectuel Property Rights kan producenter muligvis se en udfordring, men 
Energinet ønsker ikke black box krypterede modeller, da det giver for stor usikkerhed 
særligt ved beregning af grænsetilfælde, og der er tidligere set udfordringer i forbin-
delse med validering af de samlede analyser. Kravet modsvarer krav fra andre TSO’er 
i Europa. 
 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at de anmeldte krav indeholder krav om levering af 
simuleringsmodeller for såvel statisk- som dynamisk tilstand, samt krav til transient si-
muleringsmodel (kortvarige elektromagnetiske simuleringer) og harmoniske simule-
ringsmodeller. 
 
Tilsynet lægger vægt på formålet med indlevering af simuleringsmodellerne, hvorefter 
modellerne skal understøtte systemsikkerheden ved at muliggør en sammenstilling af 
modeller til analyse af stationære og dynamiske forhold i det kollektive elnet. 
 
Tilsynet lægger vægt på det oplyste, hvorefter indholdet af krav til simuleringsmodel-
lerne i rimeligt omfang modsvarer krav til produktions- og forbrugsanlæg.  
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte krav ikke på usaglig grundlag 
medfører en forskelsbehandling mellem HVDC-systemer og produktions- og forbrugs-
anlæg.  
 
Tilsynet har ikke ved høring, eller på anden måde, modtaget materiale, der giver tilsy-
net grundlag for en anden vurdering. 
 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav er proportionale i forbin-
delse med at understøtte systemsikkerheden, samt er udtryk for et ikke-diskrimine-
rende krav. 
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Særligt vedrørende formatet for indlevering af simuleringsmodeller 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med sagsbehandlingen af de generelle krav i med-
før af forordning 2016/631 (RfG), modtaget en række høringssvar der relaterer sig til 
formatet for indlevering af simuleringsmodeller for produktionsanlæg. Forsyningstilsy-
net vurderer, at de afgivne høringssvar tillige har relevans i forhold til kravet om forma-
tet for indlevering af simuleringsmodeller for HVDC-systemer.  
 
Forsyningstilsynet har modtaget høringssvar vedrørende følgende forhold: 
 
1 Simuleringsmodeller skal afleveres i seneste udgave af programmet DigSilent Po-
werFactory.  
2 Ved simuleringerne skal bruges standardindstillingerne i DigSilent PowerFactory.   
3 Behov for hemmeligholdelse af forretningsfølsomme informationer 
 
Ad høringspunkt 1 
Siemens har anført, at det vil være et problem, at der skal benyttes seneste udgave af 
programmet. Dette krav vil medføre, at såfremt DigSilent PowerFactory opdateres, vil 
tidligere simuleringer ikke længere leve op til Energinets krav. Siemens foreslår derfor, 
at simuleringsmodellerne skal genereres i den til projektet aftalte version af DigSilent 
PowerFactory. 
 
Energinet har den 3. september 2018 svaret, at hvis der er et særligt ønske om, at stu-
dier og modeller låses inden for den sidste periode op til en aflevering, kan Energinet 
kontaktes for en aftale om en specifik udgave. 
 
Ad høringspunkt 2 
Energinet har anmeldt, at simuleringsmodeller skal afleveres ved brug af standardind-
stillinger i DigSilent PowerFactory. 
 
Siemens har for produktionsanlæg anført, at DigSilent PowerFactorys standardmodel-
ler ikke nødvendigvis kan bringes til at repræsentere specielle features, der udvider 
vindmøllers operationsområde, hvilket medfører, at der vil kunne forekomme opera-
tion-modes, som ikke vil kunne repræsenteres af standard modeller. Siemens ser 
gerne, at det er muligt at indlevere en prækompileret DLL-baseret model for både det 
samlede produktionsanlæg og for delanlæg, for at opnå en bedre repræsentation af de 
stationære og dynamiske egenskaber. Siemens påpeger, at DigSilent PowerFactory 
tilbyder muligheden for at benytte en DLL-baseret fremgangsmåde. 
 
Energinet har den 3. september 2018 svaret, at Energinet finder, at det er nødvendigt 
at kende alle detaljer i modelleringen, da det ved flere tidligere tilfælde har vist sig, at 
marginalændringer af rand-betingelser giver markant ændrede resultater, hvis man 
ikke har den fulde forståelse for modellens opbygning. Energinet ønsker derfor at fast-
holde kravet om, at modeller ikke indeholder krypterede eller kompilerede dele. 
 
Pon Powers har anført, at ved brug af standardmodeller kan den nødvendige præci-
sion af modellerne være svær at garantere. Pon Powers udtrykker bekymring for, hvor-
dan en anlægsejer skal forholde sig, dersom benyttelse af standardindstillingerne ikke 
medfører den krævede præcision af simuleringsmodellerne. 
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Til dette har Energinet den 3. september 2018 svaret, at det vil være genstand for en 
specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og modellernes kom-
pleksitet, om en producentspecifik model kan benyttes i stedet. 
 
Ad høringspunkt 3 
GE Power har ved den af tilsynet foretagne høring udtrykt bekymring for, hvordan føl-
somme forretningsinformationer og immaterielle rettigheder håndteres. 
 
Energinet har henvist til Elforsyningslovens § 84a, stk. 1, hvorefter kollektive elforsy-
ningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger. 
 
Energinet har den 3. september 2018 svaret, at krypterede modeller ikke accepteres, 
eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hensyn til 
muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete simuleringsresultater. Al-
ternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af en NDA, som det 
praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg.  
 
Forsyningstilsynets vurdering 
Forsyningstilsynet lægger vægt på, at det overordnede formål med etablering af simu-
leringsmodellerne er, at modellerne skal kunne benyttes til analyse af transmissions- 
og distributionsnettets stationære- og dynamiske forhold, herunder spændings-, fre-
kvens- og rotorvinkel stabilitet, kortslutningsforhold, transiente fænomener samt har-
moniske forhold. Den enkelte simuleringsmodel skal ved sammenstilling muliggøre en 
analyse af det samlede elnets væsentligste egenskaber. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de enkelte modeller skal afleveres i 
et format, der muliggør en sammenstilling med det formål at simulere og analysere sta-
tionære og dynamiske forhold i det kollektive elnet. Forsyningstilsynet lægger vægt på 
Energinets erfaring, hvorefter prækompilede DLL-modeller samt blokdiagrammer ikke 
tillader en tilstrækkelig adgang til det underliggende datamateriale. 
 
I denne sammenhæng lægger tilsynet endvidere vægt på det af Pon Powers fremførte, 
hvorefter det er denne aktørs erfaring, at brug af standardmodeller og indstillinger kan 
medføre en utilstrækkelig præcision af modellerne. Tilsynet bemærker i den forbin-
delse, at det efter omstændighederne er muligt at benytte en producentspecifik model, 
således at den fornødne præcision kan opnås. 
 
Forsyningstilsynet anerkender et behov for iagttagelse af forretningsfølsomme oplys-
ninger, herunder immaterielrettigheder. Forsyningstilsynet lægger vægt på EFL §84a, 
stk. 1, og det af Energinet oplyste, hvorefter der kan indgås en aftale om fortrolighed 
(NDA), samt at denne praksis allerede benyttes for vindmølle og HVDC-systemer.  
 
For så vidt angår benyttelsen af den seneste udgave af DigSilent PowerFactory, læg-
ger Forsyningstilsynet vægt på, at det kan aftales, at en specifik udgave af program-
met benyttes ved aflevering af en simulering. 
 
Efter en samlet vurdering godkender Forsyningstilsynet de anmeldte formkrav for ind-
levering af simuleringsmodeller. 
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Samlet konklusion 
Efter en samlet vurdering finder tilsynet, at de anmeldte krav opfylder betingelserne i 
artikel 54, hvorefter der er krav til, at simuleringsmodellerne foretages for statisk til-
stand, dynamiske simuleringer og for kortvarige elektromagnetiske simuleringer. 
 
Endvidere agter tilsynet at godkende de anmeldte formkrav for indlevering af simule-
ringsmodeller af de ovenfor anførte grunde. 
 
Forsyningstilsynet godkender herefter de samlede anmeldte krav for levering af simu-
leringsmodeller for HVDC-systemer. 
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