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Hej Rune,
Jeg er blevet bedt om at sende jer forudsætningerne for de kortslutningsberegninger, som udføres ved Energinet.
I det vedhæftede er opgjort de forudsætninger, som vi anvender i dag.
Hvis der er spørgsmål til dette, er du velkommen til at henvende dig.
Bemærk, at dokumentet er udfærdiget i 2012, siden den gang er standarden IEC 60909 opdateret til en 2016
version.
Ligeledes er nogle af forudsætningerne ifht. eksempelvis bidrag fra vores nabolande også blevet ændret siden den
gang.
I denne opdatering er der også fokus på kadencen af beregningerne, som udføres som planlægges at lægge sammen
med RUS-planen.
I forhold til dette arbejder jeg på en opdatering af de gældende forudsætninger, som jeg forventer færdigt senere i
år.
Venlig hilsen
Kim Boe Jensen
Netplanlægning
+4530525129
kje@energinet.dk
Fra: Flemming Brinch Nielsen
Sendt: 17. august 2018 15:11
Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS); Kim Boe Jensen
Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS); Rikke Bille
Gaardestrup
Emne: SV: Kortslutningskatalog

Hej Rune
Kortslutningskataloget og dokumentet men beregningsmetode og øvrige forudsætninger er forskellige dokumenter.
Vi planlægger, at det er dokumentet med forudsætningerne som bliver offentlig tilgængelig via vores hjemmeside
og kortslutningskataloget kan rekvireres ved henvendelse.
Jeg har tilføjet Kim Boe Jensen på denne mail.
Han er eksperten på dette område og Kim sender dokumentet med forudsætningerne til dig.
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Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk
Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]
Sendt: 15. august 2018 13:59
Til: Flemming Brinch Nielsen
Cc: Anne Nielsen; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Ola Lie Andersen (FSTS); Lukas Lindgreen (FSTS)
Emne: SV: Kortslutningskatalog

Hej Flemming
Er det muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til nedenstående kortslutningskatalog?
Da det er fastsat i Energinets krav ud fra RfG artikel 14 (3)(a)(iv) m. fl. at dette kortslutningskatalog indeholder
beregningsmetoder, samt at nævnte artikel kræver at omstændighederne omkring fejl, både før og efter, skal være
offentlige, synes vi at Forsyningstilsynet bør have adgang til dette.
Med venlig hilsen / Kind regards
Rune Aagaard Lohfert Boas
Fuldmægtig / Diplomingeniør
+45 4171 5387 / ralb@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

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

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)
Sendt: 27. juli 2018 10:33
Til: Bjarne Andersen
Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen
Emne: SV: Kortslutningskatalog

Hej Bjarne,
Mange tak for dit svar.
Jeg vil gerne høre om det er muligt for Forsyningstilsynet at få adgang til kortslutningskataloget, da der i Energinets
krav er henvisninger til beregningsmetoder, som kun findes i kortslutningskatalogen. I forbindelse med godkendelse
af disse krav vil jeg gerne kigge på disse metoder.
Med venlig hilsen / Kind regards

2

Rune Aagaard Lohfert Boas
Fuldmægtig / Diplomingeniør
+45 4171 4314 / ralb@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

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

Fra: Bjarne Andersen [mailto:bja@energinet.dk]
Sendt: 27. juli 2018 09:57
Til: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS)
Cc: Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen
Emne: SV: Kortslutningskatalog

Hej Rune
Først vil jeg sige at jeg ikke er direkte en del af det ”team” som har udarbejdet de fremsendte krav og dermed ikke
kan udtale mig om dem konkrete.
Men jeg vil gerne forsøge at forklare hvad kortslutningskataloget er.
For løbende at analysere udviklingen i kortslutningsniveauer i Danmark foretages der som udgangspunkt årligt
beregninger af kortslutningsniveauet for alle stationer i det danske elnet. For beregninger foretaget for 30 kV, 50 kV
og 60 kV-nettet er beregningerne vejledende udført for netselskaberne.
Den sidste beregning blev udført i december 2016.
Som udgangspunkt foretages beregninger for alle stationer som er ejet af Energinet.dk hvilket vil sige alle stationer
med en spænding over 100 kV. Som en ekstra beregning foretages der også beregninger på alle stationer som er
repræsenteret i netmodellen Elvis. Dette gælder 30 kV, 50 kV og 60 kV.
Da den fulde netmodel ikke er tilgængelig for distributionsnettet i netmodellen Elvis er det nøjagtige bidrag per 30
kV, 50 kV og 60 kV-samleskinne behæftet med en hvis usikkerhed. Derfor er beregningerne for disse stationer
vejledende og skal verificeres af de enkelte netselskaber.
Disse beregninger er udført for DK1 go DK2 for en årrække som modsvarer fokusårene fra RUS-planen og
Netplanlægningsforudsætningerne. Dette gælder følgende:
•
•

2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2025, 2030, 2035, 2040

Selve kataloget er en oplistning af alle beregningsværdierne og kan brugs som opslagsværk.
Kataloget ligger ikke offentlig tilgængelig men er til rådighed for Transmissionsselskabet og distributionsselskaber.
Det er her værdierne skal bruges i forbindelse med drift og ny-/ombygninger.
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Håber det hjælper på forståelsen elleres er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.
Venlig hilsen
Bjarne Andersen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4551340474
bja@energinet.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+4570102244
www.energinet.dk

Fra: Rune Aagaard Lohfert Boas (FSTS) [mailto:ralb@forsyningstilsynet.dk]
Sendt: 26. juli 2018 08:32
Til: Bjarne Andersen
Emne: Kortslutningskatalog

Hej Bjarne,
Jeg håber at du kan være os behjælpelige med nedenstående.
Jeg sidder og kigger på Energinets anmeldte krav i forbindelse med RfG, og har mødt flere henvisninger til et
kortslutningskatalog. Dette katalog kan jeg dog ikke finde nogle steder. Kan du hjælpe mig lidt på vej?
Med venlig hilsen / Kind regards
Rune Aagaard Lohfert Boas
Fuldmægtig / Diplomingeniør
+45 4171 4314 / ralb@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik
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Koordinationsarbejde mellem DSO og ENDK.
13.1.b. - OK
LOM:
-

der anvendes ROCOF i DN, middelværdi/måling beregnes som beskrevet i forbindelse med ROCOF robusthed
ROCOF – Udkobling overfrekvens: hvor beregnet ROCOF værdi er > +2,5 Hz/s i mere end i 80 ms
ROCOF – Udkobling underfrekvens: hvor beregnet ROCOF værdi er > -2,5 Hz/s i mere end i 80 ms
Underspændingstrin 2 kan anvendes for A anlæg som alternativ til ROCOF
Underspænding (trin 2): Uc < 0,8 pu i 200ms

Note:
Standardindstillingen for Underspænding (trin 2) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.

13.2 - OK (IKKE KOORDINATION) men en aftale
LFSM-O
Det er aftalt at der i distributionsnet benyttes et Intentional Delay på 500 ms, for at sikre at ROCOF-relæ kan detektere
LOM og udkoble inden frekvensrespons påbegyndes.
13.7.b – OK
Automatisk tilkobling/opstart
Rampe: 20 % af Pn/min.
100%/min var muligt
14.5.a.i – OK
Systemværn:
Systemoperatøren – i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed - skal oplyse, om der er krav til etablering af
et systemværn i forbindelse med fastlæggelse af POC.
Absolut effektbegrænser:
Absolut effektbegrænser bruges til at beskytte det kollektive elforsyningsnet mod overbelastning i kritiske situationer.

14.5.d.ii - OK
Informationsudveksling afklares i regi af 5.8.1
Signalliste klar
15.2.c.iii – OK (IKKE KOORDINATION)
LFSM-U
Egentlig et rent TSO krav.
Det er aftalt at der i distributionsnet benyttes et Intentional Delay på 500 ms, for at sikre at ROCOF-relæ kan detektere
LOM og udkoble inden frekvensrespons påbegyndes.
15.2.g.i - OK
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Realtidsovervågning af FSM og kommunikationskrav vedrørende dette.
Aftalt at dette håndteres i forbindelse med A14(5)(d)(ii)

15.3 – Ok
Automatisk afkobling ved spændingsafvigelser
Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms
Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms
Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder
Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 60 sekunder
Note:
Standardindstillingen for Underspænding (trin 1) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.
I den nærmere undersøgelse afdækkes:
Standardindstillingen for Underspænding (trin 1)
Om der skal indføres Underspænding (trin 2) og i så fald hvad standardindstillingen for dette skal være.
15.5.a.iii – OK (Tekst fra arbejdsdokumentet)
Start fra dødt net
Ingen yderlig koordination er nødvendig.
R-TSO laver behovsanalyse og indgår aftale med relevante aktører
15.5.b.i - OK
Deltage i ø-drift
Principielt gældende for C og D anlæg
15.5.b.iii – OK (Tekst fra arbejdsdokumentet)
Ingen yderlig koordination nødvendigt.
ESKC æ dre driftsstatus til ”Skærpet drift”.
Detektering:
PMU data med ø-drift detekteringsmodul.
15.5.c.i - OK
Hurtig gensynkronisering
n/a – enig om hurtig re-synkronisering.
Hurtig gensynkronisering krævet for D anlæg.
15.5.c.iii - OK
Minimum driftstid i blok-ø-drift
n/a – ingen specifikke DSO krav
SPG: 0 min.
PPM: 0 min da re-synkroniseringstid er < end 15 min.
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15.6.a. - OK
Krav defineret:
”produktio sa lægget” skal være udstyret ed beskyttelse til detekteri g af polslip eller tab af sy kro is e. Ved konstateret polslip eller tab af synkronisme skal produktio sa lægget udkobles o e ta t af he sy til ”syste - og anlægssikkerhede ”. De a ve dte beskyttelsesfu ktio er å ikke påvirke produktio sa læggets ”FRT-ege skaber”, idet
anvendte beskyttelsesindstillinger fastlægges på baggrund af simulering af relevante fejlscenarier.
15.6.b.ii - OK
Aftales før idriftsættelse. Genbrug af TN tekst.
Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst vedrørende fejlskriver og krav hertil. Energinet har krav for anlæg ned
til 10 MW. DSO vil udvide dette til at inkludere alle C anlæg (ned til 3 MW), så alle C anlæg har samme krav.
15.6.b.iii – OK
15.6.b.ii - Genbrug af TN krav
Inkluderet i trigger signaler fra 15.6.b.ii.
Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst vedrørende fejlskriver og krav hertil. Energinet har krav for anlæg ned
til 10 MW. DSO vil udvide dette til at inkludere alle C anlæg (ned til 3 MW), så alle C anlæg har samme krav.
15.6.b.iv – OK
Filformat: COMTRADE
IEEE C37.111:1999, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) for Power Systems
15.6.c.iii - OK
Simuleringsmodeller
n/a - Genbrug af TN krav
15.6.e - OK
Max og min for rampe - op/ned
Videreføre Tx krav.
Det er aftalt at benytte følgende gradienter for C og D anlæg:
Min/max op = 1% / 20% Pn/min, dog maksimalt 60 MW/min
Min/max ned = 1% / 20% Pn/min, dog maksimalt 60 MW/min
Distributionssystem;
Det er derudover aftalt at samme gradienter benyttes for A og B anlæg. For A og B anlæg tilføjes at kravet for gradient
ned er under hensyn til tilgængeligheden af primær energikilde.
16.2.b - OK
Udvidelse af spændingsvindue/tid - n/a for hverken Tx og Dx.
16.2.c - Ok
Automatisk afkobling ved spændingsafvigelser
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Overspænding (trin 3) = 1,2 pu i 100 ms
Overspænding (trin 2) = 1,15 pu i 200 ms
Overspænding (trin 1) = 1,1 pu i 60 sekunder
Underspænding (trin 1) = 0,9 pu i 60 sekunder
Note:
Standardindstillingen for Underspænding (trin 1) undersøges nærmere efter indlevering den 17. Maj.
I den nærmere undersøgelse afdækkes:
Standardindstillingen for Underspænding (trin 1)
Om der skal indføres Underspænding (trin 2) og i så fald hvad standardindstillingen for dette skal være.

18.2.b.i – OK (Tekst fra DE vejledning)
U-Q/Pn krav for C anlæg (SPM).
Ved maksimal produktion af aktiv effekt skal et synkront produktionsanlæg være i stand til at levere reaktiv effekt ved
forskellige spændinger i nettilslutningspunktet (POC), som angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i
dokumentet..1.

Arbejdsområde
Tilladt at reducere aktiv effekt for at levere
reaktiv effekt.
U/Uc
1,10

1,05
1,04
0,2

0,4
Q/Pn
0,95

0,90
Q-import
Underexcited

0,85

Q-eksport
Overexcited

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 – Krav til levering af reaktiv effekt ved maksimal produktion af aktiv effekt.
I det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 skal produktionsanlægget
levere en stabil reaktiv effekt, som skal være i overensstemmelse med den valgte reguleringsform, og som kun må
være begrænset af enhedens tekniske ydeevne, som fx mætning eller underkompensering.
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18.2.b.ii – OK
Se A18(2)(b)(i)
19.2.a - OK
Data lavet under magnetiseringssystem tekst.
Intet yderlig inkluderet til ENDK tekst.
Det er aftalt at DSO genbruger Energinets tekst om magnetiseringssystem.
20.2.b – OK (Tekst fra DE vejledninger)
Et elproducerende anlæg skal kunne levere en reaktiv tillægsstrøm, IQ, i generatortilslutningspunktet i tilfælde af en
symmetrisk fejl (trefaset fejl) eller asymmetriske fejl for at opretholde spændingsstabilitet i nettet under og efter en
fejl.
Et elproducerende anlæg skal kunne levere en reaktiv tillægsstrøm (synkronkomposant) i området over den fuldt optrukne linje i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 og op til 90 % af den normale driftsspænding i generatortilslutningspunktet.
Regulering af en reaktiv tillægsstrøm fra et elproducerende anlæg skal følge figur fejl! ingen tekst med den anførte
typografi i dokumentet..2.
Den reaktive tillægsstrøm skal kunne leveres inden for 100 ms med en nøjagtighed på ±20% af I n.
Under et fejlforløb skal et elproducerende anlæg prioritere den reaktive tillægsstrøm højest og dernæst levering af den
aktive effekt i området fra 90 % til 15 % af Uc,. Se det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte
typografi i dokumentet..2.

Området hvor der skal leveres reaktiv tillægsstrøm.
100%

Spænding i PGC [% af Uc]

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Reaktiv tillægsstrøm [IQ/In]

80%

90%

100%

DSO icw TSO
16-05-2018 - Rev 11
FBN

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..2 – Levering af en reaktiv tillægsstrøm fra et elproducerende anlæg.
1,1
1

1,5; 0,9

Spænding i POC [pu]

0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0; 0,15
0,25; 0,15

0,1
0
-0,5 -0,25

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

Tid [sekunder]

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 – Robusthed over for spændingsdyk for et elproducerende anlæg.

20.2.b.ii - OK
Se A20(2)(b)
20.2.c – OK
Hurtig fejlstrøm ved spændingsfejl (FRT)
Samme som ENDK
Hverken DSO eller Energinet har krav til asymmetrisk hurtig fejlstrøm.
21.3.b.i – OK (Tekst fra DE vejledning)
U-Q/Pn krav for C anlæg (PPM)
Ved maksimal produktion af aktiv effekt skal et elproducerende anlæg være i stand til at levere reaktiv effekt ved forskellige spændinger i nettilslutningspunktet (POC), som angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i
dokumentet..4.
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Arbejdsområde
Tilladt at reducere aktiv effekt for at levere
reaktiv effekt.
U/Uc
1,10

1,05
1,04

0,329

0,329

Q/Pn

0,96
0,95

0,90
Q-import
Underexcited

0,85

Q-eksport
Overexcited

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..4 – Krav til levering af reaktiv effekt ved maksimal produktion af aktiv effekt.
I det skraverede område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..4 skal produktionsanlægget
levere en stabil reaktiv effekt, som skal være i overensstemmelse med den valgte reguleringsform, og som kun må
være begrænset af enhedens tekniske ydeevne, som fx mætning eller underkompensering.
21.3.b.ii – OK
Se A21(3)(b)(i)
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21.3.c.i – OK (Tekst fra DE vejledning)
P-Q/Pn krav for C anlæg (PPM)
Når produktionen af aktiv effekt er under den maksimale kapacitet, skal et elproducerende anlæg være i stand til at
arbejde inden for det område, som er angivet i figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5.
I det grå område på figur fejl! ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5 accepteres det, at evnen til
levering af reaktiv effekt kan være begrænset af et reduceret antal elproducerende enheder i drift, grundet opstart og
nedlukning af elproducerende enheder som konsekvens af manglende primæreffekt.

Arbejdsområde
Tilladt at egenskaber er begrænset af reduceret
antal enheder i drift grundet primær energi.
P/Pn
PF = 0,95

1

PF = -0,95

4. Kvadrant
Positivt fortegn for
effektfaktor

1. Kvadrant
Negativt fortegn for
effektfaktor

Induktiv/Leading

Kapacitiv/Lagging

Q-import
P-eksport

Q-eksport
P-eksport

0,2
0,1

Q/Pn
-0,329

0,329

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..5 – Krav til levering af reaktiv effekt ved forskellige niveauer af aktiv effekt.

21.3.c.ii – OK
Se A21(3)(c)(i)
21.3.d.vii – OK - ikke koordinering
Reaktiv effekt tilstand (Q-regulering, effektfaktor regulering, spændingsregulering) og referencepunkt (setpunkt) specificeres af:
DSO for anlæg tilsluttet distributionsnettet.
Energinet for anlæg tilsluttet transmissionsnettet.
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Udstyr så reaktiv effekt kan fjernstyres  signallisten jf. A14(5)(d)(ii).
62.4 – OK
Proces – ingen forhåndskoordination
63.2.f - OK
Proces – ingen forhåndskoordination
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Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

SIMULERINGSMODELLER – DEL AF SVAR TIL
FSTS PÅ INDKOMNE HØRINGSSVAR VEDR.
ANMELDELSE AF GENERELLE KRAV ART. 13-28 I
RFG
Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af gennerelle krav i medfør af art. 13-28 i forordning 631/2016 af den 14. april 2016 om fastsættelse
af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RFG).
Energinets svar er bygget op således, at spørgsmålet/kommentaren fra FSTS’s høring erindsat
først, og herefter Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar angivet
med rødt.

Simuleringsmodeller
Generelle spørgsmål og kommentarer
Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
1.
It is specified simulations must be validated against measurement values from type testing or
from measurements values from the plant. Are any procedures defined for type testing?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Der arbejdes for øjeblikket i en fælles europæisk arbejdsgruppe på at fastsætte de nærmere
krav til opnåelse af produktcertifikater, så det bliver muligt at gennemføre ensartet typetest
med efterfølgende certificering hos godkendt certificeringsorgan.

Dok. 16/05118-21 Til arbejdsbrug/Restricted

Dato:
3. september 2018
Forfatter:
AIE/AIE
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
2.
For the simulation models when in-build blocks for the software Digsilent Power Factory are
used, the accuracy of the simulation results are hard to guarantee. Can a manufacturer-specific
model be used if the accuracy limits are not met ?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Det vil være genstand for en specifik overvejelse afhængig af det enkelte anlægs opbygning og
modellernes kompleksitet om en producent-specifik model kan benyttes i stedet.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
3.
Kommentar vedrørende krav til logning og simuleringer for produktionsanlæg type C og D:
Krav til logning og simuleringer bør starte ved >10 MW, som reglerne er i dag. Dette var også
indledningsvist Energinet´s første krav jvr. Artikel 15(6)(b)ii vedr. logning.
Begrundelsen for dette er at vi mener at kraftvarmeteknologien med de skærpede krav bliver
væsentlig dyrere for anlægsejere at investere i, set i forhold til andre konkurrerende energiteknologier.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet oplever, at der bliver flere mindre anlæg, og ønsker derfor at en større gruppe af
anlæg får krav til logning og simulering modsvarende de anmeldte tærskelværdier.
Såfremt der er indlysende konkurrencemæssige udfordringer med dette krav kan en undtagelse søges, det skal dog bemærkes, at en række teknologier vil forventes at kunne opfylde kravet
uden meromkostning, og at en undtagelse vil skulle vurderes i forhold til et ligebehandlingsperspektiv.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
4.
Tests to be performed need to be clearly defined. Will it be prooved with a Document of Conformity, or will an official certifier be needed?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Dette afklares i forbindelse med første aftale om nettilslutning på transmissionsnettet.
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
5.
Will third parties be needed for: taking measurements? Creating a certificate? This can have a
significant cost!

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Der er ikke krav om udførelse ved tredjepart, blot krav om at anlægsejer selv eller ved hjælp af
andre gennemfører de nødvendige målinger. TSO kan vælge at kontrollere ved egne målinger.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
6.
Will the testing for model validation be done for each plant? In that case, how will the simulation model be validated? Each plant?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Dette afhænger ligeledes af opbygningen af anlægget, hvor store forskelligheder, der er på de
tilsluttede dele, og hvor stor grad af standardkomponenter, der er tale om. Det er uklart, hvad
der e es ed ”each pla t”, er det e e kelt vi d ølle eller e kraftvar ee hed? Endelig
afklaring vil ske i forbindelse med aftale om nettilslutning på transmissionsnettet.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
7.
The scope of necessary simulation work is not clear. The cost of the required report will depend on the actual scope.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Ja, det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
8.
The acceptance criteria (accuracy vs measurements) is not clear. Needs to be clearly defined to
understand the complexity of the model.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet.
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
9.
It is not clear how the fault ride through behavior will be tested. How will we proof compliance?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Det faktiske omfang vil blive fastlagt i aftale om nettilslutning på transmissionsnettet.
Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de definerede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal
fremsende den nødvendige dokumentation herfor.
En mere detaljeret beskrivelse kunne gives, hvis det fremgik, hvorvidt spørgsmålet vedrører
synkrongeneratorer eller power park moduler.

Punktspecifikke spørgsmål og kommentarer
Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
10.
Ad pkt. 3.1.1 + 3.1.2 + 3.2.1 + 3.2.2:
Det er ikke ønskværdigt at studier og model udvikling ændres med få dages varsel pga. der
kommer en ny release af DiGSilent PowerFactory. Derfor foreslås følgende ændring:
Simuleringsmodellen skal leveres implementeret i den til projektet aftalte udgave af simuleringsværktøjet DIgSILENT PowerFactory.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Hvis der er et særligt ønske om, at studier og model låses indenfor den sidste periode op til en
aflevering, kan Energinet kontaktes for en aftale om specifik udgave.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
11.
Ad punkt 3.1.1/3.1.2
The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in
block diagrams should be enough for implementation in any particular simulation software.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.
Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har denne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i
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modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne
validering ikke sikres.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
12. Ad punkt 3.1.1.1
How will the accuracy be measured? Against what? Not all units can be tested for fault ride
through!
Specially units bigger than ~6 MW

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Anlægsejeren skal sikre, at simuleringsmodellerne er verificeret med resultaterne af de definerede overensstemmelsesprøvninger samt relevante test- og verifikationsstandarder, og skal
fremsende den nødvendige dokumentation herfor.
Power park modulers FRT-egenskaber testes direkte, mens FRT-egenskaber for synkronanlæg
sandsynliggøres ved hjælpe af simulering, som den hidtidige praksis på området.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
13.
Ad punkt 3.1.2
Certian parts need to be encrypted due to IP issues. How can this be resolved?
Krypterede modeller accepteres ikke, eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete simuleringsresultater. Alternativt kan simuleringsmodellen udleveres mod underskrivelse af
en NDA, som det praktiseres for f.eks. modeller for vindmøller og HVDC-anlæg.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
14.
Ad punkt 3.1.2.1
The accuracy of the ramp rate for start and end time (20 ms) seems TOO small. We recommend to increase it to at least 500 ms.
En tilladt afvigelse på mere end 20 ms kan ikke accepteres, eftersom en sådan modelimperfektion/unøjagtighed ikke vil kunne give et retvisende billede af produktionsanlæggets dynamiske
respons i forbindelse med et dynamisk forløb.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
15.
Ad pkt 3.2.2 side 13:
Udkobling af, og mulig efterfølgende automatisk genindkobling af, en vilkårlig fejlramt netkomponent i det kollektive elforsyningsnet, jf. ovenstående fejlforløb, og det afledte vektorspring i nettilslutningspunktet.
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Skal det forstås sådan at en enkelt fase-jord kortslutning skal kunne simuleres ved anvendelse
af Single Pole Auto Reclosure?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Ja, dette er korrekt forstået.
Menes herunder, at den dynamiske simuleringsmodel skal kunne replikere de dynamiske egenskaber i forbindelse med Single Pole Auto Reclosure fejlhændelser?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Ja, det vil så være konsekvensen.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
16.
Ad pkt 3.2.2
Typisk vil det være muligt at levere en DLL-baseret model for det samlede produktionsanlæg
og delanlæg, som både giver en bedre repræsentation af de stationære og dynamiske egenskaber for de enkelte delanlæg og de overordnede reguleringsegenskaber for parkregulatoren.
Derfor betyder kravet om at denne approach ikke må anvendes, at detaljerings- og nøjagtighedsgraden af det påkrævede modelapparat bliver betydeligt mindre komplet og retvisende
mht. funktionalitet og nøjagtighed end det DLL-konceptet vil kunne levere.
Standardværktøjer/Standard modeller kan ikke nødvendigvis bringes til at repræsentere specielle features, der udvider møllernes operations område hvilket medfører, at der vil kunne forekomme operation modes som ikke vil kunne repræsenteres af standard modeller. Med andre
ord er det uheldigt, at udelukke muligheden for brugen af DLL Model Development standardprogrammeringsfunktionen, som DIgSILENT PowerFactory tilbyder og fuldt understøtter, til
implementering af komplekse og avancerede modeller af produktions og anlægsenheder i
elforsyningssystemet.
Derfor foreslås følgende ændring:
Ved anvendelse af krypterede eller kompilerede modeller skal disse suppleres med beskrivelse
og levering af dataparametre til f.eks. IEC-61400-27-1 standard biblioteksmodellerne for at
sikre modellerne altid vil være tilgængelig i forbindelse med software opdateringer af DIgSILENT PowerFactory. Nøjagtighedskravene for standard modellerne må forventes at være mindre end angivet i Tabel 2.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet finder, at det er nødvendigt at kende alle detaljer i modelleringen, da det ved flere
tidligere tilfælde har vist sig, at marginalændringer af rand-betingelser giver markant ændrede
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resultater, hvis man ikke har den fulde forståelse for modellens opbygning. Energinet ønsker
derfor at fastholde kravet om, at modeller ikke indeholder krypterede eller kompilerede dele.
Krypterede modeller accepteres ikke eftersom Energinet ønsker fuld indsigt i anlæggets dynamiske egenskaber af hensyn til muligheden for fejlsøgning m.m. i forbindelse med uforudsete
simuleringsresultater.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
17.
Ad pkt 3.2.2.1.1
Værdierne i Tabel 2 er direkte gengivet fra den tyske TR4 Standard. TR4 har en anden tabel for
asymmetriske fejl så det bør specificeres at Tabel 2 kun gælder for symmetriske fejl. Det skal
endvidere specificeres at værdierne skaleres som angivet i TR4 pkt 5.3.1 – Evaluation for Type
2 PGUs – linje 1061 til 1074.
[Som kommentar er endvidere anført]
For at sikre en objektiv vurdering af simuleringsmodellens nøjagtighed under symmetriske fejl
skal følgende kvantitative krav være opfyldt for hver af de gennemførte standardtests, idet de
for modellen beregnede afvigelser skal være mindre end eller lig med de i Tabel 2 angivne
tilladelige afvigelser for hver af de definerede tidsperioder (pre-fault, fault og post-fault).
I tilfælde af to-fase fejl skaleres nøjagtighedskravene (op) med en faktor 1.5 for Synkronkomposanterne, og en faktor 2.0 (op) for Inverskomposanterne.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar herpå.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
18.
Ad punkt 3.2.2.1.1
[Som kommentar]
Vedrørende Tabel 2 og 3 kan de angivne værdier benyttes under antagelse af at der til valideringen bruges play-back.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering?
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
19.
At afvigelsen beregnes som den simulerede værdi fratrukket den målte værdi anser vi som en
fejl, da afvigelsesværdierne i Tabel 2 så skal have fysiske værdier som f.eks. giga-watt og kiloampere.
Vi vil gerne have en præcision af at værdierne i Tabel 2 er per unit værdier, hvilket vi tolker
som om at en MXE værdi på 0,150 tillader en maksimal afvigelse på 15% mellem den målte og
simulerede værdi.
Vi vil også pointere at det er et problem at der refereres til en standard (IEC 61000-27- 2) som
endnu ikke er udgivet, og som først er planlagt til at blive udgivet i 09/2019. Dette gør at ikke
alle kan se hvad der refereres til i standarden fra høringsdokumentet.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar herpå.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
20.
I Bilag B er der i refere celiste a givet refere ce 6, ”IEC 6 4 -27- ”, de e sta dard forefindes kun som et arbejdsdokument i WG 27 og er et dokument under udarbejdelse. Det betyder, at kravet i reference 6 er ukendte og kan ændres uden varsel. Reference 6 skal slettes og
dokumentet opdateres således at kravet er kendt.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet har, som aftalt på arbejdsgruppemøde, lænet sig op af en kommende standard for
fastsættelse af krav, og har forsøgt at gengive alle nødvendige krav i bilag 1.B. Dette blev anset
for den mest hensigtsmæssige løsning, da det må forventes, at Energinets krav vil matche krav
stillet af andre parter i fremtiden.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
21.
Afsnit 3.2.2.1.2
Det er uklart hvad der sættes krav til i Tabel 3, er det output fra produktionsenheden i
nettilslutningspunktet?
Da power plant controllere har en cyklustid mellem 100 milli-sekunder og 1 sekund til flere
distribuerede enheder, vil det være meget svært at synkronisere responset fra målinger med
responset fra modeller.
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Der ønskes out-put fra produktionsenheden i nettilslutningspunktet. Modeller skal opbygges
på en måde, så der tages hensyn til power plant controlleres cyklus-tid.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
22.
Ad punkt 3.2.2.1.2
Generelt er værdierne i tabel 3 på grænsen af hvad der er muligt. Derfor foreslås følgende
ændringer:
Rise Time < 50ms
Reaction Time < 50ms
Settling Time < 100ms
Overshoot < 15%

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet vil se på de foreslåede værdier og vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at tilpasse kravene.
Endeligt svar herpå udestår.

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
23.
Ad punkt 3.2.3.2
De angivne kvantitative RMS-krav kan benyttes under antagelse af at EMT modelvalideringen
anvender playback.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Skal dette forstås som et spørgsmål eller blot en konstatering?

Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
24.
Ad punkt 3.2.4.1
Baseret på de nuværende Turbine/Converter Harmonic models. Forudser I så at en målerapport er nødvendig? Hvis ja – hvad skal en sådan rapport indholde?

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Energinet er i gang med at undersøge de ovennævnte påstande forud for et endeligt svar herpå.
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Følgende fremgår fra FSTS’s høring:
25.
Ad punkt 3.2.3
The use of any ONE particular simulation tool should not be forced. The model description in
block diagrams should be enough for implementation in any particular simulation software.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Det er Energinets erfaring, at modelbeskrivelse i blokdiagrammer ikke er tilstrækkelig præcis.
Anlægsejeren har ansvaret for at udarbejde og validere simuleringsmodellen, dermed har denne ansvaret for at levere en korrekt model. Det er Energinets erfaring, at der er fejl/mangler i
modeldatagrundlaget, som kræver en stor arbejdsindsats fra begge parter, såfremt denne
validering ikke sikres.

Med venlig hilsen

Anja Rye
myndighed@energinet.dk
Energinet

Myndighedsenheden
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Tak for muligheden for at afgive høringssvar. Ørsted har ikke tidligere haft mulighed for
give høringssvar eller har været i dialog med Energinet om denne forordning.

Doc. Responsible JESSM

Vi opfordrer Forsyningstilsynet til ikke at godkende anmeldelsen mht.
fravælgelsen af LCC-teknologier.
I høringsbrevets afsnit 3 redegør Energinet for, hvordan VSC-teknologien kan
tilvejebringe systembærende egenskaber. Ørsted Bioenergy er med de eksisterende
kraftværker og tidligere vores synkronkompensator ligeledes leverandør af
systembærende egenskaber. Vi er glade for muligheden for høringen nu, men ville
gerne havde være inddraget tidligere, set i lyset af de nuværende og parallelle
diskussioner om markedsgørelse af netop systembærende egenskaber funderet i
Elforsyningsloven (1009/2018) og System Operation Guideline (EU 2017/1485)
(”SOGL”).
Vi er principielt enige i de kriterier, der er listet i afsnit 2.1 om proportionalitetsprincippet
og ikke-diskrimination. Vi mener dog ikke at Energinets anmeldelse overholder dette.
•

•

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 diskriminerende.
Såfremt Energinet havde lavet et marked for systembærende egenskaber,
som beskrevet i Elforsyningsloven, SOGL og som der opfordres til i ”Udkast til
afgørelse: Afslag på godkendelse af Energinets metode om en
kompensationsmodel til leverandører af systembærende egenskaber”, ville vi
have været i konkurrence med Energinet om leveringen. Dette stiller
anderledes og skrappere krav til investeringsbeslutningen.

Energinet lægger i oplægget vægt på en 7 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 os at vurdere. Men
mange forudsætninger omkring Skagerak4-projektet har siden vist sig ikke at holde,
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 orsted.com
Hovedkontor: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, Danmark CVR-nr. 27 44 64 69
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hvilket bl.a. resulterede i at Energitilsynet ophævende reservationen på SK4 den 28.
marts 2017, hvorfor vi står uforstående over for at Energinet forsat stoler på business
casen.
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Vi ser mindst 4 grunde til at begge løsninger bør være mulige fremover:
1) Det er vores forståelse, at VSC-teknologierne både er dyrere og har højere tab
end LCC-teknologierne, hvorfor det kan være samfundsøkonomisk dyrt at
fravælge LCC-løsningen. Fravælgelsen af LCC-teknologierne kan betyde, at
samfundsøkonomisk rentable projekter ikke bliver gennemført, eller bliver
unødvendigt dyre.
2) Når der skal laves udbud, vil Energinet stå meget bedre, såfremt det er muligt
at vælge mellem flere typer og leverandører.
3) Marked / produkter og teknologier udvikler sig over tid og teknologivalg bør
ikke træffes en gang for alle, men i milliard dyre projekter bør det undersøges
fra gang til gang.
4) 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 andre leverandører af
systembærende egenskaber.
Energinet vil med dette oplæg sikre sig en dominerende position på det kommende
marked for systembærende egenskaber, hvilket ikke er i tråd med Elforsyningsloven og
SOGL.
Vi mener derfor ikke at anmeldelsen bør godkendes. Energinet bør også fremover
undersøge både VSC- og LCC-teknologierne forud for investeringsindstillingen.
De specifikke krav i Bilag A-D bør tilpasses, så de skaber rum for begge teknologier.
Der bør ikke sættes unødige høje design krav til Energinets egne anlæg, men i stedet
bør ekstra levering ud over minimumsegenskaberne bestemmes ud fra markedets
betalingsvillighed.

Med venlig hilsen
Ørsted Bioenergy

Jes Smed
jessm@orsted.dk
Tlf. +4599552450
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Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 49 59

SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ
HØRINGSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE HVDC
(ØRSTED)
Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i
medfør af Kommissionens forordning 2016/1447 af den 26. august 2016 om fastsættelse af
netregler om nettilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne el-producerende anlæg (HVDC).
Vedrørende Ørsteds kommentar om manglende mulighed for dialog eller tidligere høringssvar:
høringssvar
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 betragtningen til efterretning for
kommende arbejde indenfor lignende områder.
Da kravene sendes i høring som beskrevet i forordningen, anser Energinet stadig processen for
at være transparent.
Vedrørende Energinets begrundelse af fremtidigt teknologivalg og argumentation med udgang
udgangsspunkt i Skagerrak 4-projektet:
projektet
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
I forhold til Ørsteds forståelse af, at VSCVSC-teknologien er dyrere og har højere tab end LCCLCCteknologien:
teknologien
Der er i de seneste år sket en kraftig udvikling af VSC-teknologien, 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
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ligger i samme prisniveau som den gamle LCC-teknologi, når man ser på den samlede installerede løsning.
Vedrørende Ørsteds kommentar om,
om, at Energinet vil stå bedre i udbudssituationer:
udbudssituationer
Med VSC-teknologien er der mulighed for at vælge mellem flere leverandører, der vil derfor
være en tilstrækkelig god konkurrencesituation. Samtidig skal det bemærkes, at man stiller sig i
en væsentlig bedre udbudssituation i forhold til kabeltyper med valg af VSC-teknologi. Udbudssituationen for DC-kabler forbedres, da det giver mulighed for at anvende andet end MI-kabler,
da også XLPE-kabler kan bruges.
Det bør samtidig bemærkes, at der i Europa i de seneste år kun er idriftsat ganske få LCCforbindelser, og teknologien anses for uddøende for de effektniveauer, der er relevante for
danske forhold.
I forhold til at marked/produkter og teknologier
teknologier udvikler sig over tid, og at teknologivalg skal
følge denne udvikling:
udvikling
Med anmeldelsen har Energinet valgt de krav, som anses for at være mest hensigtsmæssige i
forhold til det nuværende elsystems opbygning.
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 markedssammensætningen kan betyde, at eksterne parter i fremtiden kunne ønske
at tilslutte større produktionsanlæg via en HVDC-forbindelse. Det er her vigtigt for Energinet at
sikre sig, at større mængder produktion også har de nødvendige systembærende egenskaber
til at understøtte systemet. Hvorledes denne type egenskaber skal markedsgøres, er ikke en
del af nettilslutningsforordningernes fokusområde og ej heller gyldighedsområde.
De anmeldte krav under forordningen er ikke-begrænsende for kommende projekters afdækning af markedsmuligheder.
I forhold til at værdien af systembærende egenskaber i Energinets investering bør være transpatransparent, og at Energinet vil sikre sig en dominerende position på det kommende marked for sysystembærende egenskaber:
egenskaber
Ørsted har ret i, at transparensen i forhold til prissætningen af systembærende egenskaber er
udfordret i forbindelse med installationen af VSC-teknologien. Energinet finder dog ikke, at det
skal udelukke Energinet fra at vælge den nyeste teknologi, som undergår løbende udvikling, i
kommende løsninger, da VSC-teknologiens tekniske fordele giver mulighed for samfundsøkonomisk optimering.
I forhold til tilpasning af de specifikke krav i Bilag AA-D:
Ved opbygning af en HVDC-konverter med LCC-teknologi vil det være nødvendigt at bygge en
synkronkompensator parallelt med konverteren eller tilslutte LCC-enheden i umiddelbar nærhed af en enhed, der har samme egenskaber som en synkronkompensator. Dette er en teknisk
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nødvendighed, da erfaringen er, at der i det danske net altid vil være et lokalt behov for kortslutningseffekt, for at konverteren kan fungere. Ud fra denne betragtning ser Energinet kun
dødsstart-egenskaber som specifikt krav, der ikke kan opfyldes af begge HVDC-teknologier.
På baggrund af ovenstående bemærkning om den nye VSC-teknologis direkte sammenlignelighed med LCC-teknologien i forhold til pris og tab, finder Energinet overordnet set, at det vil
være mest samfundsøkonomisk forsvarligt at vælge den nyeste teknologi.
Energinet har på baggrund af høringskommentaren revurderet kravfastsættelse i forhold til
valg af teknologi, og vil derfor fjerne det overordnede krav om, at tilsluttede systemer skal
være VSC-teknologi samt kravet om dødsstart-egenskaber.
Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Energinet
Myndighedsenheden
Myndighed@energinet.dk
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Spørgsmål til anmeldelse af gennemførelsesforanstaltninger i
medfør af forordning 2016/1447 (HVDC)
Forsyningstilsynet har i forbindelse med sagsbehandling af de generelle krav anmeldte
i medfør af forordning 2016/1447 (HVDC) samlet en række spørgsmål som ønskes besvaret af Energinet.

19. marts 2019
Ret & Administration

Ad artikel 15
FSM-tilstand: Energinet har anmeldt et dødbånd på +/-999mHz. I medfør af forordningens bilag II er tilladt et interval på +/- 500mHz. Hvad er årsagen til den manglende
overensstemmelse ?
Ad artikel 18, stk. 1 + 40, stk. 1, litra a + 48, stk. 1, litra a.
1) Det fremgår af kommentaren til de anmeldte værdier, at disse er i overensstemmelse med krav til produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG).
I medfør af RfG er der for 100-300 kV-tilslutninger anmeldt og godkendt, at produktionsanlæg ved 1,118 – 1,15 pu skal kunne forblive tilsluttet i 60 minutter.
I medfør af HVDC er anmeldt 30 minutter for 100-300 kV-tilslutninger.
Tilsynet er usikker på, hvorledes kommentaren skal forstås i sammenhæng med de
anmeldte værdier.
2) I artikel 40, stk. 1, litra a, er for 100-300 kV tilslutninger anmeldt et spændingsinterval på 1,12 – 1,15. I medfør af tabel 9 til HVDC-forordningen kan angives en værdi for
spændingsintervallet 1,118 – 1,15 pu.
Hvad skyldes forskellen på det anmeldte og tabel 9 ?
3) I medfør af artikel 18, stk. 1, er det et krav, at referencepunktet for spændingen
(1pu) koordineres med tilstødende TSOer. Hvorledes har denne koordinering fundet
sted ?

Ad artikel 20, stk. 1 og stk. 2

FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Side 2/2

I medfør af bestemmelserne, kan den angivne U-Q/Pmax profil for Norden have et
maksimalt spændingsinterval på 0,15 pu.
Den anmeldte profil er angivet i intervallet +/-10%
Hvad er begrundelsen for at fastsætte et spændingsinterval for Norden, der er større
end 0,15 pu ?
Ad artikel 20, stk. 3
Hvorledes relaterer den anmeldte værdi i MW sig til en ændring af output i Mvar som
funktion af spændingen i tilslutningspunktet ?
Ad artikel 22, stk. 5
I medfør af bestemmelsens ordlyd skal fastsættes trinstørrelsen for det ændrede setpunkt. Tilsynet har ikke kunne identificere denne trinstørrelse i det anmeldte materiale.
Ad artikel 30
Energinet har anmeldt, at dæmpning skal ske i frekvensintervallet 0,1 – 2 Hz. Netbetingelserne er en del af tilslutningsaftalen for den enkelte tilslutning.
Tilsynet er usikker på, om anmeldelsen er udtryk for et generelt eller anlægsspecifikt
krav, og vil bede Energinet om at afklare.
Ad artikel 54 – simuleringsmodeller
Bestemmelsen stiller krav om indhold af ”kortvarig elektromagnetisk simulering”. Hvor i
det anmeldte annex B er dette krav repræsenteret ?

Med venlig hilsen

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fuldmægtig
Tlf. 41715418
thwi@forsyningstilsynet.dk
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SVAR TIL FSTS VEDRØRENDE SPØRGSMÅL TIL
ANMELDELSE AF
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I
MEDFØR AF FORORDNING 2016/1447 (HVDC)
Energinet fremsender hermed svar på spørgsmål fremsendt af Forsyningstilsynet (herefter
FSTS) den 19. marts 2019 vedrørende Energinets anmeldelse af krav i medfør af forordning
2016/1447 af den 26. august 2017 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg
(HVDC).

1. Henvendelse fra FSTS af 19. marts 2019
Artikel 15
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
FSM-tilstand: Energinet har anmeldt et dødbånd på +/-999mHz. I medfør af forordningens
bilag II er tilladt et interval på +/- 500mHz. Hvad er årsagen til den manglende
overensstemmelse?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
Requirements applying to frequency sensitive mode, limited frequency sensitive mode
overfrequency and limited frequency sensitive mode underfrequency shall be as set out in
Annex II.
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Anmeldte krav:
FSM
CE og N.
Se note 1: HVDC FSM
Table 3
Initial delay t1: 20 ms.
Full activation t2: 100 ms.
LFSM-O
CE:
Frequency threshold: 50.2 Hz
Droope range: 1 – 12%
Droop: 5%
N:
Frequency threshold: 50.5 Hz
Droope range: 1 – 12%
Droop: 4%
LFSM-U
CE:
Frequency threshold: 48.8 Hz
Droope range: 1 – 12%
Droop: 5%
N:
Frequency threshold: 49.5 Hz
Droope range: 1 – 12%
Droop: 4%
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Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Artiklen omhandler krav i forhold til frekvensregulering (FSM), frekvensrespons ved overfrekvens (LFSM-O) og frekvensrespons ved underfrekvens (LFSM-U). Egenskaberne for frekvensregulering og frekvensrespons er i store træk sammenlignelige med produktionsanlæg.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Energinet finder, at et interval på +/- 500mHz er utilstrækkeligt i forhold til at understøtte markedet for frekvensregulering. Markedet for frekvensregulering opererer i båndet 49,5 til 50,5
Hz. Der er et behov for en tolerance på anlægget, således at dette marked kan understøttes.
Samtidig er det Energinets erfaring, at et krav om et interval for dødbånd på +/- 999 mHz, ikke
giver nogen udfordringer for anlægsleverandører.

Artikel 18, stk. 1, litra a)
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
I medfør af artikel 18, stk. 1, er det et krav, at referencepunktet for spændingen
(1pu) koordineres med tilstødende TSOer. Hvorledes har denne koordinering fundet
sted?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
Without prejudice to Article 25, an HVDC converter station shall be capable of staying connected to the network and capable of operating at HVDC system maximum current, within the
ranges of the network voltage at the connection point, expressed by the voltage at the connection point related to reference 1 pu voltage, and the time periods specified in Tables 4 and 5,
Annex III. The establishment of the reference 1 pu voltage shall be subject to coordination
between the adjacent relevant system operators.
Anmeldte krav:
CE: 100 – 300 kV
1,118 – 1,15 pu: 60 min
CE: 300 – 400 kV
1,05 – 1,0875 pu: 60 min
N: 300 – 400 kV
1,05 – 1,1 pu: 60 min
CE: System voltage
1pu @ 150kV: 152kV
1pu @ 220kV: 220 kV
1pu @ 400kV: 400 kV
N: System voltage
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1pu @ 132 kV: 138 kV
1pu @ 220 kV: 234 kV
1pu @ 400kV: 400 kV
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
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 kontrolrumsaktivitet. Den specificerede driftstid er i overensstemmelse med forordningens rammer.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
I forbindelse med udarbejdelse af fælles driftsaftaler for synkronområderne (SOA, SAFA), er
referencepunkt for spændingen koordineret med øvrige TSO´er og indført i aftalerne.

Artikel 20 stk. 1 og stk. 2
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
I medfør af bestemmelserne, kan den angivne U-Q/Pmax profil for Norden have et
maksimalt spændingsinterval på 0,15 pu.
Den anmeldte profil er angivet i intervallet +/-10%
Hvad er begrundelsen for at fastsætte et spændingsinterval for Norden, der er større
end 0,15 pu?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
Artikel 20, stk. 1:
The relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, shall specify the reactive
power capability requirements at the connection points, in the context of varying voltage. The
proposal for those requirements shall include a U-Q/Pmax-profile, within the boundary of
which the HVDC converter station shall be capable of providing reactive power at its maximum
HVDC active power transmission capacity.
Anmeldte krav:
Jf. Annex D
Artikel 20, stk. 2:
The U-Q/Pmax-profile referred to in paragraph 1 shall comply with the following principles:
(a) the U-Q/Pmax-profile shall not exceed the U-Q/Pmax-profile envelope represented by the
inner envelope in the figure set out in Annex IV, and does not need to be rectangular;
(b) the dimensions of the U-Q/Pmax-profile envelope shall respect the values established for
each synchronous area in the table set out in Annex IV; and (c) the position of the U-Q/Pmax-
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profile envelope shall lie within the limits of the fixed outer envelope in the figure set out in
Annex IV.

Anmeldte krav:
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Se Annex D
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Energinet anser HVDC-anlæg for væsentlige for den danske forsyningssikkerhed. I fremtidens
VE-baserede 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 vigtig rolle ift. at kunne levere de spændingsstabiliserende egenskaber. I kravstillelsen af U/Q-Pmax egenskaberne skal det forsøges at opnå lignende egenskaber, som hos de centrale kraftværker, med hensyntagen til teknologiens begrænsninger.
Valget af spændingsinterval er bestemmende for HVDC-anlæggets performance ved spændingsregulering både i normal drift og under fejl. Under fejl er laveste niveau af spændingsintervallet afgørende for, hvilken leverance af reaktiv strøm HVDC-anlægget kan bidrage med. I
normaldrift stilles der, i artikel 22, stk. 3, litra b), krav om et spændingsreferencevindue på +/5 %. Hvis man tager udgangspunkt i dette krav og samtidig ønsker at anvende en standard
konfiguration for spændingsregulering ved droop-kontrol på 4 %, vil det være nødvendigt at
benytte et større interval end det angivet i artikel 20 tilladte. Energinet ønsker som minimum
at benytte standardkonfigurationen for droop og har også et ønske om, at denne værdi kan
omkonfigureres, således at man kan opnå en anden performance (f.eks. en droop på 5 %), hvis
der skulle opstå et andet behov i fremtiden.
Energinets erfaring fra tidligere indkøb af HVDC-anlæg er, at anlægsleverandører har mulighed
for at opfylde det angivne krav uden meromkostninger. Det skal desuden bemærkes, at det
anførte krav er mere lempeligt end det af Energinet tidligere benyttede.
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Artikel 20 stk. 3
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
Hvorledes relaterer den anmeldte værdi i MW sig til en ændring af output i Mvar som
funktion af spændingen i tilslutningspunktet?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
An HVDC system shall be capable of moving to any operating point within its U-Q/Pmax profile
in timescales specified by the relevant system operator in coordination with the relevant TSO.
Anmeldte krav:
Up to 999MW/min.
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
I artiklen fastsættes 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 ændres over tid. Derfor refereres der i artiklen til HVDC-anlæggets egenskaber for
indstilling af statik.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Enheden er fejlagtigt angivet til MW, den skal angives til MVAr/min.

Artikel 30
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
Energinet har anmeldt, at dæmpning skal ske i frekvensintervallet 0,1 – 2 Hz. Netbetingelserne
er en del af tilslutningsaftalen for den enkelte tilslutning.
Tilsynet er usikker på, om anmeldelsen er udtryk for et generelt eller anlægsspecifikt
krav, og vil bede Energinet om at afklare.
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
The HVDC system shall be capable of contributing to the damping of power oscillations in connected AC networks. The control system of the HVDC system shall not reduce the damping of
power oscillations. The relevant TSO shall specify a frequency range of oscillations that the
control scheme shall positively damp and the network conditions when this occurs, at least
accounting for any dynamic stability assessment studies undertaken by TSOs to identify the
stability limits and potential stability problems in their transmission systems. The selection of
the control parameter settings shall be agreed between the relevant TSO and the HVDC system
owner.
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Anmeldte krav:
Frequency range: 0.1 – 2 Hz.
Network conditions:
HVDC system, POC and grid
specific analysis.
Part of connection agreement.
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Power Oscillations Damping, POD, bliver ligesom syntetisk inerti ikke kravsat. Principielt er
POD sammenligneligt med PSS for en synkrongenerator. Det er ikke et krav, Energinet tidligere
har specificeret, og man er ikke bekendt med det aktuelle behov. Det er nødvendigt at gennemføre analyser for at kortlægge behovet og effekten. Offentlig workshop omkring emnet er
annonceret. Dette arbejde starter forventelig i 2019/2020.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Energinet har anmeldt et generelt krav om dæmpning i frekvensintervallet mellem 0,1-2 Hz.
Energinet mener derimod, at netbetingelserne er et anlægsspecifikt krav, idet netbetingelserne varierer over hele el-systemet, og, at der i så fald skal specificeres netbetingelser for hvert
enkelt muligt tilslutningssted. Samtidig vil netbetingelserne afhænge af, hvilke anlæg der er
tilsluttet og dermed også ændres væsentligt ved tilslutningen af et nyt HVDC-anlæg. Desuden
er el-systemet under konstant udvikling, derfor kan Energinet ikke fastsætte værdier, som kan
fastholdes over flere år. Det er derfor nødvendigt at kende det pågældende anlægs egenskaber
for at kunne fastsætte netbetingelserne for dette.
I forhold til de angivne kommentarer og overvejelser, ønskes disse rettet som følger:
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 nødvendigvis
længere er til rådighed fra synkrongeneratorer.

Artikel 54 - simuleringsmodeller
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
Bestemmelsen stiller krav om indhold af ”kortvarig elektromagnetisk simulering”. Hvor i
det anmeldte annex B er dette krav repræsenteret?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
The relevant system operator in coordination with the relevant TSO may specify that an HVDC
system owner deliver simulation models which properly reflect the behaviour of the HVDC
system in both steadystate, dynamic simulations (fundamental frequency component) and in
electromagnetic transient simulations.
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Anmeldte krav:
Jf. Annex B
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
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 HVDCanlæg. Disse analyser skal benyttes til planlægning 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 samfundsøkonomisk optimering, da Energinet på baggrund af analyserne kan optimere planlægning og drift, så der er et mindre behov for sikkerhedsmarginer.
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 rimeligt 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 forbindelse med validering af
de samlede analyser. Kravet modsvarer krav fra andre TSO’er i Europa.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Energinet finder, at forordningens oversættelse til ”kortvarig elektromagnetisk simulering”, kan
være misvisende. Det burde være oversat til ”Transcient elektromagnetisk simulering”.
Krav til dette fremgår under krav til EMT-model i det anmeldte Annex B.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Myndighedsenheden
Energinet
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FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

SVAR TIL FSTS VEDRØRENDE SPØRGSMÅL TIL
ANMELDELSE AF
GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I
MEDFØR AF FORORDNING 2016/1447 (HVDC)
Energinet fremsender hermed svar på spørgsmål fremsendt af Forsyningstilsynet (herefter
FSTS) den 19. marts 2019 vedrørende Energinets anmeldelse af krav i medfør af forordning
2016/1447 af den 26. august 2017 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg
(HVDC).

1. Henvendelse fra FSTS af 19. marts 2019
Artikel 48, stk. 1, litra a)
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
Det fremgår af kommentaren til de anmeldte værdier, at disse er i overensstemmelse
med krav til produktionsanlæg i medfør af forordning 2016/631 (RfG).
I medfør af RfG er der for 100-300 kV-tilslutninger anmeldt og godkendt, at produktionsanlæg
ved 1,118 – 1,15 pu skal kunne forblive tilsluttet i 60 minutter.
I medfør af HVDC er anmeldt 30 minutter for 100-300 kV-tilslutninger.
Tilsynet er usikker på, hvorledes kommentaren skal forstås i sammenhæng med de
anmeldte værdier.
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
Remote-end HVDC converter station shall be capable of staying connected to the remote-end
HVDC converter station network and operating within the voltage ranges (per unit) and time
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periods specified in Tables 12 and 13, Annex VIII. The applicable voltage range and time periods specified are selected based on the reference 1 pu voltage;
Anmeldt krav:
110 – 300 kV.
1.12 – 1.15 pu: 30 min.
300 – 400 kV.
1.05 – 1.15 pu: 60 min.
1pu @ 150kV: 152kV
1pu @ 220kV: 220 kV
1pu @ 400kV: 400 kV
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Kravet i forhold til driftstider er fastsat, så det modsvarer krav til produktionsanlæg anmeldt
under RfG for at sikre proportionalitet. Desuden er spændings pu værdierne angivet.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Efter gennemgang af fremsendte krav og tilhørende kommentar er det tydeligt, at der er tale
om en fejl. Tidsperioden for drift i intervallet 1.12 – 1.15 pu for spændingsområdet 110 – 300
kV, tabel 12, jf forordningens artikel 48, stk.1, litra a, skal rettelig være 60 minutter.
Energinet vil således gerne ændre værdien fra 30 minutter til 60 minutter.
Energinet beklager fejltagelsen.

Artikel 40, stk. 1, litra a)
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
I artikel 40, stk. 1, litra a, er for 100-300 kV tilslutninger anmeldt et spændingsinterval
på 1,12 – 1,15. I medfør af tabel 9 til HVDC-forordningen kan angives en værdi for
spændingsintervallet 1,118 – 1,15 pu.
Hvad skyldes forskellen på det anmeldte og tabel 9?
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
A DC-connected power park module shall be capable of staying connected to the remote-end
HVDC converter station network and operating within the voltage ranges (per unit), for the
time periods specified in Tables 9 and 10, Annex VII. The applicable voltage range and time
periods specified are selected based on the reference 1 pu voltage;
Anmeldt krav:
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100 – 300 kV
1,12 – 1,15 pu: 30 min
300 – 400 kV
1,05 – 1,15: 60 min
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Krav i forhold til driftstid er fastsat, så det modsvarer krav til produktionsanlæg anmeldt under
EU-forordning RfG for at sikre proportionalitet.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Efter gennemgang af de fremsendte krav samt spørgsmålene stillet af FSTS, er det tydeligt, at
der er tale om to fejl.
Første fejl er lavet i forbindelse med fastsættelsen af tidsperioden for drift i intervallet 1.118 –
1.15 pu for spændingsområdet 110 – 300 kV, tabel 9, jf. forordningens artikel 40, stk.1, litra a,
er intervallet fejlagtigt angivet til 1,12-1,15 pu. Det korrekte interval er naturligvis og som anført i forordningen 1.118 – 1.15 pu. Det er ikke Energinets intention at ændre på det af forordningen angivet interval.
Anden fejl er lavet i forbindelse med fastsættelsen af tidsperioden for drift i intervallet 1.118 –
1.15 pu for spændingsområdet 110 – 300 kV, tabel 9, jf forordningens artikel 40, stk.1, litra a.
tidsperioden skal rettelig være 60 minutter.
Energinet vil således gerne ændre værdien fra 30 minutter til 60 minutter.
Energinet beklager fejltagelserne.

Artikel 22 stk. 5
Følgende spørgsmål er fremsendt af FSTS:
I medfør af bestemmelsens ordlyd skal fastsættes trinstørrelsen for det ændrede set-punkt.
Tilsynet har ikke kunne identificere denne trinstørrelse i det anmeldte materiale.
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
Artiklens ordlyd fra forordningen:
For the purposes of power factor control mode, the HVDC converter station shall be capable of
controlling the power factor to a target at the connection point, while respecting Articles 20
and 21. The available setpoints shall be available in steps no greater than a maximum allowed
step specified by the relevant system operator.

Anmeldt krav:
Power factor control mode
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Note 2: General requirement for the reactive power controller.
Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Som nævnt under artikel 22, stk. 1 er funktionalitet og egenskaber for reaktiv effektregulering
kendt af både anlægsejer og anlægsproducent. Effektfaktorregulering er indtil videre ikke en
ofte anvendt driftsform. Effektfaktorregulering er, hvor HVDC-anlæggets drift tager udgangspunkt i et foruddefineret (driftsvalg) forhold mellem anlæggets aktive- og tilsyneladende effekt
og udveksling af reaktiv effekt, uafhængig af tilslutningspunktets øvrige varierende parametre
naturligvis under hensyntagen til HVDC-anlæggets specifikationer.
Energinets svar på FSTS´s spørgsmål/kommentar:
Energinet er efter gennemlæsning enig i, at trinstørrelsen (opløsningen) på et ønsket setpunkt
ved Power Factor operation mode umiddelbart ikke fremgår.
Opløsningen ønskes specificeret til: 0,001.
Energinet beklager, at denne specifikation ikke var inkluderet i det oprinddelige materiale.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Myndighedsenheden
Energinet
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FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 49 59

SVAR TIL FORSYNINGSTILSYNET PÅ INDKOMNE
HØRINGSSVAR VEDR. ANMELDELSE AF KRAV
IHT. DCC – SPÆNDINGSKVALITET

Dato:
14. januar 2019
Forfatter:
AIE/SGL

Energinet fremsender hermed svar på høringssvar vedrørende Energinets anmeldelse af krav i
medfør af forordning 2016/1388 af den 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC).
Energinets svar er bygget op således, at selve artiklen samt det anmeldte krav gengivet, herefter er Energinets kommentarer og overvejelser fra kommentarer/overvejelsesdokumentet
gengivet. Til sidst følger Energinets svar på det i høringen fremsatte spørgsmål/kommentar

Artikel 20
Følgende fremgår af artiklens ordlyd fra forordningen samt anmeldt krav:
20

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

R-TSO

Følgende fremgår af Energinets dokument med kommentarer og overvejelser:
Fastsættelse af krav til spændingskvalitet er omfattet af forordning 2016/1388. Generelt forudsiges det i branchen, 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 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 forbrugsprodukter. Nye forbrugsprodukter og nye forbrugsanlæg bliver designet med en stor andel af
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elektronik, som principielt skaber samme udfordring omkring spændingskvalitet som på produktionssiden.
Distributionssystem - kategori 1
Der fastsættes ikke krav til spændingskvalitet i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved
tilslutning af kategori 1-tilslutninger. Dette gøres, da en evaluering af påvirkningen enten ved
beregning eller måling ikke er teknisk mulig. Dette komplicerer Energinets mulighed for at
koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet, men kravet frafaldes grundet tekniske
begrænsninger.
Distributionssystem - kategori 2
Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af kategori 2-tilslutninger. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsiden af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe
spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet.
Forbrugsanlæg - kategori 3 - 5
Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af forbrugsanlæg kategori 3 – 5-tilslutninger. Dette er nødvendigt, da anlægget tilsluttet på sekundærsiden af transmissionstransformeren (lavere spændingsniveauer) i nogle tilfælde kan forringe spændingskvaliteten i transmissionsnettet. Fastsættelse af krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere spændingskvaliteten i transmissionsnettet.
Forbrugsanlæg - kategori 6
Der fastsættes krav til spændingskvaliteten i tilslutningspunktet (evalueringspunktet) ved tilslutning af kategori 6-tilslutninger. Denne type forbrugsanlæg er dog så specielle i tilslutning,
opbygning og drift, at specielle krav specifikt til denne kategori er udarbejdet. Fastsættelse af
krav i tilslutningspunktet er nødvendige for at sikre, at det er muligt for Energinet at koordinere
spændingskvaliteten i transmissionsnettet.

Energinets svar på FSTS’s høringsspørgsmål/kommentar:
Ad Kommentar 1:
1
I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommenterer yderligere herpå, da kategori 2 er
fjernet fra kravsætningen.
Ad kommentar 2:
2
Kravene fastsættes af TSO’en, da alene denne har muligheden for overordnet koordinering på
transmissionsniveau. Da påvirkningen fra et givent anlæg tilsluttet et givent sted i nettet ikke
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vil være ens, hvis anlægget tilsluttes et andet sted, er en eftervisning nødvendig for at sikre, at
anlægget opfylder de fastsatte krav.
”Langt hen ad vejen” er ikke nok. En problematisk sag er anledning til store omkostninger for
alle involverede parter.
Kravet gælder kun nye anlæg, hvor dette udstyr kan tænkes ind fra begyndelsen. Merprisen er
minimal.
Ad kommentar 3:
3
Energinet har ret til at kræve yderligere eller alternative prøvninger, hvis artikel 37-41 ikke er
tilstrækkelige til at påvise, at kravene i DCC overholdes, jf. artikel 36, stk. 2, litra b. Artikel 37-41
påviser ikke spændingskvalitet, og Energinet kan således kræve påvisning af, at kravene til
spændingskvalitet efter artikel 20 overholdes.
Ad kommentar 4:
4
Dette er ikke relevant i forbindelse med fastsættelse af krav mod distributionsniveau. Det er ej
heller relevant, hvordan krav mod distribution fastsættes i Tyskland.
Punktet giver alene Energinet et koordinerende ansvar for niveauet på transmissionsniveau.
Ad kommentar 5:
5
Det fremgår af bestemmelserne, hvilken rolle der fastsætter krav.
I DCC anvendes definitionerne i RfG, jf. DCC artikel 2. RfG artikel 2, nr. 13 definerer ”relevant
systemoperatør” til enten TSO eller DSO. Energinet som relevant systemoperatør og TSO dækker således over samme rolle.
Ad specifikke kommentarer – afsnit 1.1.4:
1.1.4
Anlægskomponenter i forbrugsanlæg tilsluttet distributionsnettet er ikke omfattet af kravene,
da forordningen gælder for forbrugsanlæg og distributionssystemer tilsluttet transmissionsnettet. Eneste afvigelse fra dette gælder demand respons enheder, hvor der er et særskilt kapital
med krav i forordningen.
Ad specifikke kommentarer – afsnit 1.1.7:
1.1.7
I forhold til bemærkningerne om kategori 1 og 2 er Energinet ikke enig i de fremsatte påstande, men Energinet finder det ikke relevant at kommentere yderligere herpå, da kategori 2 er
fjernet fra kravsætningen.
Ad specifikke kommentarer – afsnit 1.1.8:
1.1.8
Definitionen på distributionssystemoperatør fremgår af forordningen, som relevant systemoperatør for distributionssystemet.
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Ad specifikke kommentarer – afsnit 3.1:
3.1
Planlægningsniveauerne i IEC 61000-3-6 er vejledende, indtil de tages i anvendelse af en national TSO; i Danmark og flere andre europæiske lande. Transmissionsnettet (>100 kV) i Danmark
designes netop efter disse værdier, og en overskridelse vil medføre problemer for eksisterende
anlæg.
Energinet er dog positiv overfor at ændre teksten og flytte angivelsen af planlægningsniveauerne til selve DCC afsnittet, så det derved kan ændres, hvis resultatet af omtalte projekt skulle
give anledning til revidering af planlægningsniveauer på 60 kV. Det er dog væsentligt, at niveauerne fastsættes og fastholdes, som de allerede er det i dag, indtil eventuelt nye er fastlagte.
Såfremt ovennævnte giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål er I naturligvis velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen
Energinet
Myndighedsenheden
myndighed@energinet.dk
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
11. april 2019 15:27
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Myndighed; Lukas Lindgreen (FSTS); Anne Nielsen
SV: Spørgsmål i forbindelse med sagsbehandling af anmeldelse 2016/1447 (HVDC)

Kategorier:

Journaliser

Kære Thomas
Jeg er klar over, at der er en forskel mellem kravene for effektfaktor opløsningen i RfG’en og HVDC’en.
For nuværende er det hensigtsmæssigt i forhold til RfG og nødvendigt i forhold til HVDC’en.
Teknologien og performance i HVDC anlæggene understøtter dette og kravet reflekterer det som vi får på nye anlæg
i dag.
Vær opmærksom på, at effekten for de nye HVDC anlæg (aktive effekt, tilsyneladende effekt og reaktiv effekt) er
væsentlig større, hvis vi sammenligner med de nuværende landbaserede vind- eller solpark.
I forhold til RfG’en går det endnu, jeg tror umiddelbart ikke vi får udfordringer med de landbaserede vindanlæg.
Solanlæg kunne måske udfordre dette. En anden udfordring kan blive de kommende offshore anlæg og derfor har
jeg effektfaktor opløsningen fra RfG’en på ”observationslisten” over forordningskrav som måske skal revideres inden
for en overskuelig fremtid.
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 11. april 2019 14:06
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen
<AIE@energinet.dk>
Emne: VS: Spørgsmål i forbindelse med sagsbehandling af anmeldelse 2016/1447 (HVDC)
Kære Flemming
Et lille afklarende spørgsmål til det fremsendte svar vedrørende artikel 22(5) HVDC. Opløsningen for effektfaktorreguleringen er angivet til 0,001. For produktionsanlæg gælder en opløsning på 0,01. Er det hensigten at
opløsningen skal være 10 gange bedre for HVDC-vekselretteren ?
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––
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–––––––
FORSYNINGSTILSYNET
Carl Jacobsens Vej 35 / DK-2500 Valby
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk
––––––––

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

Fra: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Sendt: 11. april 2019 11:42
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>
Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>; Flemming Brinch
Nielsen <fbn@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Emne: SV: Spørgsmål i forbindelse med sagsbehandling af anmeldelse 2016/1447 (HVDC)
Kære Thomas
Hermed fremsendes sidste del af forespørgslen fra den 19. marts 2019 vedrørende gennemførelsesforanstaltninger
efter forordning 2016/1447 (HVDC).
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os igen.
Venlig hilsen
Sisse Guldager Larsen
Sagsbehandler
Myndighedsenheden
+4523338877
myndighed@energinet.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
www.energinet.dk
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette emailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]
Sendt: 19. marts 2019 09:58
Til: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
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Cc: Lukas Lindgreen (FSTS) <luli@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>
Emne: Spørgsmål i forbindelse med sagsbehandling af anmeldelse 2016/1447 (HVDC)
Kære Energinet
Tilsynet har i forbindelse med sagsbehandlingen af gennemførelsesforanstaltninger efter forordning 2016/1447
(HVDC) samlet en række spørgsmål, som vi vil bede Energinet tage stilling til.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
14. maj 2019 14:19
Asger Moss (FSTS)
Myndighed; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Pia Rønager (FSTS); Anne Nielsen
SV: Specificering af krav til FSM-tilstand jf. HVDC forordningen (2016/1447)

Kategorier:

Journaliser

Hej Asger
Selv tak.
Du er altid velkommen til at stille spørgsmål.
I forbindelse med forberedelse af svar på dine spørgsmål er der fremkommet ønskede ændringer på indsendte krav.
Det er desuden tydeligt, at der kan opstå forvirring omkring brug af forskelligt ordvalg eller definitioner.
Det bunder i nogen grad i et oprindeligt uheldigt ordvalg og uheldige oversættelser.
Ses de forskellige europæiske præciserede krav kan det desuden ses, at der heller ikke er helt harmoniserede
opfattelse af de forskellige termer/definitioner.
Herunder følger supplerende forklaring til de fremsendte spørgsmål.
I forhold til ”Dødbånd for frekvensrespons (0- ±500 mHz)
Vi forstår denne term som frekvensområdet, hvori et anlæg skal kunne udføre frekvensregulering.
Med reference til Note 1, er det korresponderende krav her angivet som ”Regulating freq uency band” hhv. Δ f- og
Δ f+.
Områdets størrelse, som anført i Note 1, er sat til 0 – 999mHz for begge områder.
Årsagen til områdets størrelse er, at det modsvarer egenskaberne som er inkluderet i et standard anlæg.
Det skal pointeres, at kravet definerer det mulige område for valg af frekvensreguleringsområdet og fastsætter ikke
det aktuelle valg.
I forhold til ”Frekvensufølsomheden (Maksimum 30 mHz)”
Vi forstår denne term som den maksimale størrelse på en systemfrekvensændring, hvor anlægget ikke responderer.
Med reference til Note 1, er det korresponderende krav her angivet som ”Dead band” hhv. - og +.
Områdets størrelse, som anført i Note 1, er sat til 0 – 999mHz for begge områder.
Årsagen til områdets størrelse er, at det modsvarer egenskaberne som er inkluderet i et standard anlæg.
Det skal pointeres, at kravet definerer det mulige område for valg af frekvensreguleringsområdet og fastsætter ikke
det aktuelle valg.
I forhold til ”S1 og S2 statik for hhv. op- og nedregulering (Minimum 0,1%)”
Vi forstår dette krav som et udtømt minimumskrav og har derfor ikke præciseret noget ud over dette.
Med udgangspunkt i forordningens metode for fastsættelse af statik, kan de valgte ”minimumsstatikker/krav”
således ses som et minimumskrav omkring anlæggets egenskaber for maksimal respons.
Forordningens anvendelse af termen ”minimum” kan her diskuteres om det er retvisende.
I forbindelse med frekvensregulering, anvendes i dag ikke prædefinerede anlægsstatik. Anlægsegenskaberne af
interesse, er her den aktuelle/mulige effektændring som funktion af frekvensændringen [MW/Hz ].
Med reference til Note 1, er de korresponderende anlægsegenskaber/krav her angivet som ”Max imum power
change Δ P- DC,MAX og Δ P+ DC,MAX ”.

1

Sammenlignes med EU forordning 2016/631 er der i forbindelse med FSM egenskaber, artikel 15 stk. 2 litra d, heller
ikke her specificeret en specifik statik for frekvensregulering men i dette tilfælde et bånd - som et udtryk for
maksimal og minimal respons.

I forbindelse med gennemgang af Note 1, er Energinet blevet opmærksom på et unødvendigt specificeret krav.
Det omhandler funktionen markeret med orange i tabellen herunder.
Funktionaliteten ”Reference freq uency tomorrow” er overflødig da funktionen nu kan inkluderes under funktionen
”Reference freq uency, fref.
Energinet ønsker således, at fjerne dette krav.

I Note 1 er figuren herunder ligeledes anvendt.

2

For at fremme forståelsen af den anvendte figur vil Energinet gerne have mulighed for at opdatere figuren.
U dfordringen med figuren er, hvilket er underforstået, at fortegn på effektretningen principielt skal ændres i forhold
til at anlægsresponset skal supportere frekvenshændelserne.
Energinet vil gerne have mulighed for at inkludere en supplerende tekst omhandlende dette.
Tekst som ønskes inkluderet er:
”the sign of the AC power direction i.e. positive when importing to the energy system and negative when ex porting
from the energy system, has to be adapted according to the system response and the freq uency event”.
Desuden vil Energinet gerne have mulighed for at supplerende figuren med teksten ”Ex port” og ”Import” placeret på
henholdsvis y-aksens top og bund som indikation af effektretningen samt at korrigere indikationen af Δ f- MAX og Δ f+
MAX ”.
Den anvendte figur skal således erstattes af figuren herunder.

3

.
Jeg håber ovenstående svar giver et tilfredsstillende svar.
Skulle ovenstående give anledning til supplerende spørgsmål vender du bare tilbage.
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk

Fra: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 7. maj 2019 18:15
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Pia
Rønager (FSTS) <PR@forsyningstilsynet.dk>
Emne: Specificering af krav til FSM-tilstand jf. HVDC forordningen (2016/1447)
Hej Flemming
Tak for snakken, den gav mig lidt mere forståelse for området. Jeg håber jeg også i fremtiden kan få lov til at stille
lidt afklarende spørgsmål.
Jeg håber, du kan hjælpe med følgende:
Som aftalt pr. telefon må du gerne udspecificere de angivne krav for et HVDC anlæg i FSM-tilstand, i henhold til Bilag
2 stk. 1.
4

Det drejer sig mere specifikt om følgende parametre, som jeg ikke helt kan afkode af det I har opgivet i note 1, eller
som ligger uden for de i tabel 2 angivne intervaller, her angivet i parentes.




Dødbånd for frekvensrespons (0 - ± 500 mHz )
s1 og s2, statik for hhv. op- og nedregulering (Minimum 0,1% )
Frekvensresponsufølsomheden (Maksimum 30 mHz )

Forsyningstilsynet er tæt på at kunne sende udkast til afgørelsen i høring, så jeg håber på et svar senest tirsdag i
næste uge, d. 14/5, så sagen ikke forsinkes yderligere.

Med venlig hilsen / Kind regards
Asger Moss
Fuldmægtig
+45 5171 0793 / asmo@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
22. maj 2019 15:01
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Myndighed
Asger Moss (FSTS); Anne Nielsen
SV: Spørgsmål v edrørende HVDC og DCC anmeldelserne

Kategorier:

Journaliser

Kære Thomas
Jeg har nu været omkring artikel 11 igen, inklusiv relevante referencer, og som vi talte om på sidste telefonmøde, er
der helt klart tale om en fejl.
Det som vi indledningsvist indsende som krav er ikke tilstrækkelig.
Oprindeligt krav angivet i artikel 11 stk. 1 er:
CE/N: 100 – 300 kV/300 – 400 kV
47,5 – 48,5 Hz : 30 min (RfG)
48,5 – 49,0 Hz : 30 min (RfG)
51,0 – 51,5 Hz : 30 min (RfG)
51,5 – 52,0 Hz : 60 min
Følgende ændringer ønskes gennemført straks:
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
I forhold til diskussionen omkring definitionen vender jeg tilbage.
Som jeg husker det blokerede dette umiddelbart ikke for krav.
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 20. maj 2019 09:28
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>
Emne: SV: Spørgsmål vedrørende HVDC og DCC anmeldelserne
Kære Flemming
1

Så lad os sige 12:30-14.00 (så burde der også være tid nok).
Ja lad os holde os til den velkendte telefon.
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

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

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
Sendt: 20. maj 2019 09:19
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>
Emne: SV: Spørgsmål vedrørende HVDC og DCC anmeldelserne
Kære Thomas
Fra 12.30 til 14.00 ser ud til at kunne fungere fra vores side.
Tager vi metoden som fungerer, og bare ringer til en mobiltelefon?
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 19. maj 2019 23:16
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>
Emne: SV: Spørgsmål vedrørende HVDC og DCC anmeldelserne
Kære Flemming
Har du/i tid i morgen på et tidspunkt mellem 11:30 – 14 ?
2

Vi har nærmere bestemt spørgsmål til:
Ad artikel 11 – Vi læser tabel 1 i annex 1 sådan, at den tid der skal specificeres skal være mindst den samme tid, som
er angivet i annex VI – dvs. mindst 90 minutter.
Ad artikel 15 – De anmeldte værdier for dødbånd er større end det tilladte interval i medfør af tabel 2 i annex II.
Ad artikel 16 – Hvilke krav er nærmere bestemt tiltænkt fastsat i medfør af bestemmelsen ?
Ad artikel 20 – Det anmeldte spændingsinterval for norden ligger ud over det tilladte interval på 0,15 i medfør af
tabel 6 i annex IV.
Ad DCC artikel 28 og 29 – Vi læser artikel 28 som vedrørende muligheden for at fastsætte en begrænset
trækningsret/nettilslutning som følge af trængsel (constrain) i nettet. Vi læser artikel 29 som vedrørende brugen af
efterspørgselsreaktion ved frekvensregulering – altså FCR.
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

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

Fra: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
Sendt: 16. maj 2019 16:41
Til: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>
Emne: SV: Spørgsmål vedrørende HVDC og DCC anmeldelserne
Kære Thomas
Naturligvis har vi tid til det.
Er der specifikke spørgsmål må i gerne sende dem.
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk
3

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) <thwi@forsyningstilsynet.dk>
Sendt: 16. maj 2019 15:23
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>
Emne: Spørgsmål vedrørende HVDC og DCC anmeldelserne
Kære Flemming
Som du allerede ved har vi et par afklarende spørgsmål i forhold til jeres HVDC-anmeldelse vedrørende artikel 11,
15, 16 og 20. Endvidere har vi et spørgsmål til brugen af artikel 28 kontra artikel 29 i DCC forordningen.
Vi vil derfor høre, om du/I har tid til et kort telefonmøde i begyndelsen af næste uge ?
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>
18. juni 2019 23:08
Asger Moss (FSTS); Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Pia Rønager (FSTS)
Anne Nielsen; Myndighed
FSM, statik og reaktive egenskaber - HVDC anlæg

Hej Asgar
Med udgangspunkt i vores sidste samtale har jeg følgende supplerende kommentarer.
FSM-mode/ frekvensregulering.
Vi har i dag så vidt jeg ved, et HVDC anlæg som udfører frekvensregulering i Dk1. Denne aftale om køb af
frekvensregulering ophører dog men viser, at frekvensreguleringsfunktionen kan og pt. bliver anvendt på
markedsvilkår.
Den anden driftssituation, hvor vi talte om frekvensregulering, var i forbindelse med HVDC anlæggets egenskaber
for start fra dødt net.
Det skal siges, at det er ikke alle Danmarks HVDC anlæg som har denne egenskab, start fra dødt net og denne
egenskab bliver specifikt vurderet og specificeret fra anlæg til anlæg.
I forbindelse med start fra dødt net vil HVDC anlægget udføre frekvensregulering med en meget lille statikværdi, S,
for at holde den netop etablerede system-ø-frekvens på den valgte systemfrekvens 50 Hz .
Det vil være en ganske aggressiv regulering (formentlig omkring 2000MW/Hz ).
Det kan ikke afvises, at grænserne for driftsfrekvensområderne, LFSM-U , FSM, LFSM-O justeres/ændres i i
forbindelse med start og stabilisering af øen.
Det vil siges, indstillingsområdet for frekvensregulering kan (vil måske) ændres, og dermed også de omkringliggende
knækfrekvenser men det vil dog afhænge af den aktuelle situation.
Statik.
Vi har været omkring statikken et par gange.
LFSM-U og LFSM-O har de fastlagte synkronområdestatikker.
U nder forudsætning af, at frekvensreguleringsområderne med tilhørende knækfrekvenser er faste samt at et
vilkårligt anlæg byder samme effektstørrelse ind i frekvensreguleringsmarkedet (hver gang) vil statikken ved
frekvensregulering også være den samme.

Deltages der i frekvensreguleringsmarkedet med forskellige effektstørrelsen fra gang til gang vil statikken også
variere fra gang til gang.
Hvis vi vender tilbage til ø-driftssituationen nævnt ovenfor, vil statikken for frekvensregulering blive ændret til en
mere ”langsom” regulering af kontrolcenteret når den genetablerede ø skal synkroniseres sammen med resten eller
en andel af det oprindelige samlede synkronområde.
Vi var også forbi forordningens bilag II, A.1.c og om regulator skal informeres, hver gang en parameter ændres.
Det er ikke det jeg læser og forstår.

1

Jeg forstår det således, at det er indstillingsmulighederne (range) for funktioner der skal meddeles til regulator og
ikke den enkelte anvendte driftsindstilling.
Referencen peger på tabel 2 i bilag II og dermed på mulighederne for indstilling af de aktuelle funktioner.
Dette skulle være dækket/inkluderet i artikel 15.
Det er i øvrigt de tidligere diskuterede indstillingsmuligheder, hvor vi fortsat ønsker at kunne ordre et HVDC med
standard indstillingsmuligheder og ikke en begrænset forordningsmodel.
Q -egenskaber.
Vi fastholder stadigt karakteristikken for reaktive egenskaber selv om vi ved, at vi udfordrer forordningen lidt.
Dette skal naturligvis ses i lyset af hvad et standard anlæg kan i dag.
Det er krav/begrænsninger i forordningen som absolut ikke giver mening og det skal naturligvis udfordres inden for
acceptable rammer, hvilket jeg mener at vi har gjort.
O m kommende forordningsrevisioner
Det er ikke kun HVDC forordningen som har uheldige formuleringer, det har RfG’en og DCC’en også men dog ikke
helt på samme måde.
De første tiltag til indsamling til revisionsemner et allerede i gang, men jeg tror dog HVDC forordningen står sidst i
prioriteringsrækkefølgen.
Lad mig høre dine kommentarer.
Venlig hilsen
Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429

Energinet Elsystemansvar A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000

www.energinet.dk

2

1/5

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Sendt pr. mail: post@forsyningstilsynet.dk

Energinet Myndighedsenheden
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

SVAR PÅ UDKAST TIL AFGØRELSE - HVDC
Forsyningstilsynet har den 5. juli 2019 til Energinet fremsendt udkast til afgørelse: ”Godkendelse af nationale gennemførelsesforanstaltninger efter HVDC”. Udkastet er fremsendt på baggrund af Energinets anmeldelse af 28. september 2018 samt efterfølgende korrespondance.
I udkastet har Forsyningstilsynet afvist at godkende to forhold i Energinets anmeldelse i relation til HVDS-forordningens artikel 15 og 20. Energinet kan indledningsvist oplyse, at Energinet
på disse to punkter har valgt at imødekomme Forsyningstilsynet, jf. nærmere nedenfor.
I sit udkast anfører Forsyningstilsynet på side 4, at ”(…) det er afgørende, at Energinet Systemansvar A/S er særligt opmærksomme på at iagttage armslængeprincippet ved indgåelse af
tilslutningsaftaler, da der ofte vil skulle indgås aftaler med egne datterselskaber, der i denne
sammenhæng er anlægsejere.”
Energinet bemærker hertil, at vi naturligvis kan bekræfte, at hvis vi indgår aftaler internt, er vi
yderst opmærksomme på at overholde alle regulatoriske principper, herunder armslængdeprincippet. Det er umiddelbart vores opfattelse, at det ikke er nødvendigt med en særskilt
bemærkning herom i Forsyningstilsynets endelige afgørelse.
Til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse skal specifikt bemærkes følgende:
Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. ii
Energinet ønsker at præcisere den anmeldte minimumskapacitet til at være positiv effekt > 0.
Ad Artikel 15
Med udgangspunkt i Forsyningstilsynets kommentarer ønsker Energinet at anmelde følgende i
medfør af artikel 15:
Dødbånd for:
Det kontinentaleuropæiske synkronområde: 0 - ± 200 mHz
Det nordiske synkronområde: 0 - ± 500 mHz

Dok. 17/15796-28

Til arbejdsbrug/Restricted

Dato:
19. august 2019
Forfatter:
MMF/AIE
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Statikkerne s1 og s2:
Som det fremgår af korrespondancen mellem Energinet og Forsyningstilsynet, er det fortsat
Energinets forståelse, at der for statikkernes vedkommende i forbindelse med FSM, er tale om
et statikområde og ikke specifikke forudbestemte værdier som i tilfældet for LFSM-O og LFSMU. Da tabel 2, i bilag 2, til EU forordning 2016/1447 fastsætter den minimale s1 og s2 værdi til
0,1 % ønsker Energinet at anmelde statikområderne til følgende:
s1: 0,1 - 12 %
s2: 0,1 - 12 %
Frekvensresponsufølsomhed:
Med udgangspunkt i tabel 2, i bilag 2, til EU forordning 2016/1447 ønsker Energinet at fastsætte den maksimale frekvensresponsufølsomhed til:
10 mHz
Korrekturkommentar: I Udkast til afgørelse på side 14 mangler angivelse af Energinets anmeldte værdier for LFSM-U, det er kun overskriften der er kommet med (Værdierne fremgår i skemaet på side 57).
Maksimal indledende forsinkelse:
Energinet ønsker at anmelde samme værdier for maksimal indledende forsinkelse og maksimal
tilladt fuld aktiveringstid for LFSM-O og -U som for FSM:
Maksimal indledende forsinkelse: 20 ms
Maksimal tilladt fuld aktiveringstid: 100 ms
Ad artikel 19, stk. 3
Energinet har anmeldt, at vi ønsker muligheden for, at HVDC-anlæg kan levere asymmetrisk
fejlstrøm ved asymmetriske fejl (”Capability for asymmetrical fault current requested. Functionality enabled on the request of the TSO.”). Dette er i modsætning til det anmeldte krav i RfG.
For klarhedens skyld skal der differentieres mellem asymmetrisk strømproduktion og asymmetrisk fejlstrøm (respons i forbindelse med fejl). Der er krav om symmetrisk strømproduktion
(med tolerance).
Det er uklart om dette krav godkendes i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse.
I de sidste 2 afsnit på side 64 står således bl.a.:
”(…) i … rfg er anmeldt…at produktionsanlæg … skal levere en symmetrisk fejlstrøm…
…ved på linje med produktionsanlæg, at lever en tilsvarende fejlstrøm i tilfælde
af asymmetriske fejl (…)”
I andet afsnit på side 65
”(…) , at de anmeldte krav for levering af en symmetrisk fejlstrøm, i tilfælde af
asymmetriske fejl,(…)”
Herefter godkendes det anmeldte krav.

Dok. 17/03909-3

Til arbejdsbrug/Restricted
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Det er Energinets opfattelse, at det anmeldte krav kan betragtes som godkendt, såfremt der
sket sletning af følgende tekst på side 64:
”(…) ved på linje med produktionsanlæg, at levere en tilsvarende fejlstrøm i
tilfælde af asymmetriske fejl (… )”
Og såfremt samt andet afsnit på side 65 rettes til
”(…), at de anmeldte krav for levering af en asymmetrisk fejlstrøm, i tilfælde af
asymmetriske fejl,(…)”.
Ad artikel 20, stk. 1
Energinet anerkender at de oprindelige anmeldte krav ikke er i overensstemmelse med kravene for det nordiske område angivet i bilag IV, som det også var beskrevet i de kommentarer og
overvejelser, der blev fremsendt sammen med anmeldelsen. Energinet accepterer, at Forsyningstilsynet ikke kan tage Energinets argumentation i betragtning henholdsvis for ligebehandling af de 2 synkronområder og for understøttelse af forsyningssikkerheden.
Energinet ønsker derfor at anmelde ændret krav. I det ændrede krav er fastsat nye minimumskrav for levering af reaktiv effekt for det nordiske område. Kravet opbygges så det har 1,03 pu
som udgangspunkt og spændingsintervallet på 0,15 pu.
UPOC

UC +13%

UC +8%

UC +4%
UC +3%
UC +2%

UC -2%

UC -7%

- 0,6

Dok. 17/03909-3

- 0,4

- 0,2
Q/Pn = -0,33
PF = 0,95

Til arbejdsbrug/Restricted
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Ad artikel 22, stk. 3, litra b
Energinet anerkender kravet om at dødbåndet maksimalt må være +/- 5%, som det fremgår af
forordningens artikel.
Ad artikel 22, stk. 3. litra c, nr. i og ii
Energinet har anmeldt at der vil blive fastsat krav til t1 og t2 i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har taget dette til efterretning.
Ad artikel 22, stk. 6
Energinet har anmeldt, at der vil blive fastsat krav til relevant udstyr og setpunkter i forbindelse
med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har taget dette til efterretning.
Ad artikel 25, stk. 6
Energinet henviser til bemærkningerne ovenfor til artikel 19, stk. 3. Samtidig bemærkes, at der
i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse kun refereres til den godkendte profil og ikke den ønskede anlægsegenskab.
Ad artikel 30
I udkast til afgørelse er anført at Forsyningstilsynet agter at godkende det anmeldte krav, samtidig er artiklen anført på listen som skal til videre vurdering hos ACER.

Ad artikel 32, stk. 1
Energinet har offentliggjort en metode for beregning af kortslutningsstrøm i forbindelse med
fastsættelse af krav under RfG, og metode for beregning af start og slutkonditioner fremgår af
dette dokument. Der bliver ikke udarbejdet et særskilt dokument for HVDC-forordningen.
Ad artikel 32, stk. 2
Artiklen fremgår af Forsyningstilsynets liste til fortolkning hos ACER.
Det kan diskuteres om artikel 32, stk. 2 burde havde været kategoriseret som udtømt da denne
henviser til artikel 32, stk. 1. Årsagen til, at Energinet har anført artikel 32, stk. 2 som ikkeudtømt er, at de aktuelle data først kendes når tilslutningspunktet og anlægget er kendt.
Ad artikel 37, stk. 1
I forbindelse med Forsyningstilsynets høring over Energinets anmeldte krav under HVDCforordningen, svarede Energinet på en række spørgsmål stillet af Ørsted. I den sammenhæng
blev kravfastsættelsen revurderet, således at kravet om VSC-teknologi blev fravalgt, samtidig
med at kravet om dødstart også blev fravalgt. Dette er gengivet i udkast til afgørelse side 45
sidste afsnit, men fremgår ikke i behandlingen af artikel 37, stk. 1.
Energinet ønsker ikke at stille et obligatorisk krav om dødstartegenskaber under artikel 37, stk.
1.
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Ad artikel 40, stk. 2, litra b, nr. ii
Energinet har anmeldt at der vil blive fastsat krav til kompensering af opsamlingsnettets infrastruktur i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har
taget dette til efterretning.
Ad artikel 42, litra a
Energinet har offentliggjort en metode for beregning af kortslutningsstrøm i forbindelse med
fastsættelse af krav under RfG, og metode for beregning af start og slutkonditioner fremgår af
dette dokument. Der bliver ikke udarbejdet et særskilt dokument for HVDC-forordningen.
Da artikel 32, stk. 1 omhandler samme krav som artikel 42, a) undrer det Energinet, at artikel
42, a) fremgår at listen til ACER behandling når artikel 32, stk. 1 jf. Forsyningstilsynets udkast til
afgørelse er tiltænkt godkendt.
Ad artikel 50
Energinet ændrer Annex A, således at det fremgår, at fjerntbeliggende HVDC-vekselrettere er
omfattet.

Energinet står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående.
Med venlig hilsen

Mikael Marstal
Energinet
Myndighedsenheden
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Ad artikel 13, stk. 1, litra a, nr. ii
Energinet ønsker at præcisere den anmeldte minimumskapacitet til at være positiv effekt > 0.
Forsyningstilsynet har inddraget dette i sagsbehandlingen.
Ad Artikel 15
Med udgangspunkt i Forsyningstilsynets kommentarer ønsker Energinet at anmelde
følgende i medfør af artikel 15:
Dødbånd for:
- Det kontinentaleuropæiske synkronområde: 0 - ± 200 mHz
- Det nordiske synkronområde: 0 - ± 500 mHz
Statikkerne s1 og s2:
Som det fremgår af korrespondancen mellem Energinet og Forsyningstilsynet, er det
fortsat Energinets forståelse, at der for statikkernes vedkommende i forbindelse med
FSM, er tale om et statikområde og ikke specifikke forudbestemte værdier som i tilfældet for LFSM-O og LFSMU. Da tabel 2, i bilag 2, til EU forordning 2016/1447 fastsætter den minimale s1 og s2 værdi til 0,1 % ønsker Energinet at anmelde statikområderne til følgende:
- s1: 0,1 - 12 %
- s2: 0,1 - 12 %
Frekvensresponsufølsomhed:
Med udgangspunkt i tabel 2, i bilag 2, til EU forordning 2016/1447 ønsker Energinet at
fastsætte den maksimale frekvensresponsufølsomhed til:
- 10 mHz
Forsyningstilsynet har inddraget de angivne værdier for dødbånd, statik og frekvensresponsufølsomhed i den fortsatte sagsbehandling.
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Korrekturkommentar: I Udkast til afgørelse på side 14 mangler angivelse af Energinets
anmeldte værdier for LFSM-U, det er kun overskriften der er kommet med (Værdierne
fremgår i skemaet på side 57).
Forsyningstilsynet har foretaget rettelse, i overensstemmelse med det anførte.
Maksimal indledende forsinkelse:
Energinet ønsker at anmelde samme værdier for maksimal indledende forsinkelse og
maksimal tilladt fuld aktiveringstid for LFSM-O og -U som for FSM:
Maksimal indledende forsinkelse: 20 ms
Maksimal tilladt fuld aktiveringstid: 100 ms
Det er tilsynets opfattelse, at et anlæg skal respondere så hurtigt som teknisk muligt, jf.
forordningens bilag II, B, nr. 1, litra c. Herudover kan TSO’en forsinke responsen som
angivet i tabel 3 i forordningens bilag II.
De anmeldte tider på 20 ms henholdsvis 100 ms forstår tilsynet sådan, at dette er den
maksimale tilladte responstid (inklusiv det teknisk mulige samt en evt. forsinkelse).
Tabel 3 i forordningens bilag II giver tilladelse til maksimale responstider på henholdsvis 0,5 sekunder og 30 sekunder. De af Energinet anmeldte tider er i denne sammenhæng meget korte.
Kan Energinet redegøre nærmere for de anmeldte tider.
Ad artikel 19, stk. 3
Energinet har anmeldt, at vi ønsker muligheden for, at HVDC-anlæg kan levere asymmetrisk fejlstrøm ved asymmetriske fejl (”Capability for asymmetrical fault current
requested. Functionality enabled on the request of the TSO.”). Dette er i modsætning
til det anmeldte krav i RfG.
For klarhedens skyld skal der differentieres mellem asymmetrisk strømproduktion og
asymmetrisk fejlstrøm (respons i forbindelse med fejl). Der er krav om symmetrisk
strømproduktion (med tolerance).
Det er uklart om dette krav godkendes i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse.
I de sidste 2 afsnit på side 64 står således bl.a.:
”(…) i … rfg er anmeldt…at produktionsanlæg … skal levere en symmetrisk fejlstrøm…
…ved på linje med produktionsanlæg, at lever en tilsvarende fejlstrøm i
tilfælde af asymmetriske fejl (…)”
I andet afsnit på side 65
”(…) , at de anmeldte krav for levering af en symmetrisk fejlstrøm, i tilfælde af asymmetriske fejl,(…)”
Herefter godkendes det anmeldte krav.
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Det er Energinets opfattelse, at det anmeldte krav kan betragtes som godkendt, såfremt der sket sletning af følgende tekst på side 64:
”(…) ved på linje med produktionsanlæg, at levere en tilsvarende fejlstrøm i tilfælde af asymmetriske fejl (… )”
Og såfremt samt andet afsnit på side 65 rettes til
”(…), at de anmeldte krav for levering af en asymmetrisk fejlstrøm, i tilfælde af
asymmetriske fejl,(…)”.
Energinet har anmeldt krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm.
Energinet vurderer ikke, at der er behov for denne egenskab i øjeblikket. Der er ikke
stillet krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm for anlæg omfattet af RfG.
Hvad er Energinets bevæggrund for at stille krav til HVDC-systemer, men ikke til produktionsanlæg?
Hvad er Energinets vurdering af effekten af at stille krav om levering af asymmetrisk
fejlstrøm fra HVDC-systemer, men ikke fra produktionsanlæg omfatte af RfG.
Hvorledes vurderer Energinet at LCC-teknologien vil være i stand til at levere den efterspurgte asymmetriske fejlstrøm.
Ad artikel 20, stk. 1
Energinet anerkender at de oprindelige anmeldte krav ikke er i overensstemmelse med
kravene for det nordiske område angivet i bilag IV, som det også var beskrevet i de
kommentarer og overvejelser, der blev fremsendt sammen med anmeldelsen. Energinet accepterer, at Forsyningstilsynet ikke kan tage Energinets argumentation i betragtning henholdsvis for ligebehandling af de 2 synkronområder og for understøttelse af
forsyningssikkerheden.
Energinet ønsker derfor at anmelde ændret krav. I det ændrede krav er fastsat nye minimumskrav for levering af reaktiv effekt for det nordiske område. Kravet opbygges så
det har 1,03 pu som udgangspunkt og spændingsintervallet på 0,15 pu.

Side 4/7

Forsyningstilsynet inddraget den anmeldte profil i den fortsatte sagsbehandling.
Er det korrekt forstået, at den ovenfor anmeldte profil alene skal gælde for DK2?
Energinet har anmeldt et udgangspunkt på 1,03 pu. Den anmeldte graf definerer ikke
Uc. Tilsynet skal bede om, at Uc fremgår af grafen, således at det er klart, hvorvidt de
anmeldte satser i %, er i forhold til 1 pu eller 1,03 pu.
Tilsynet bemærker, at figur 5 i forordningens bilag IV benytter 1 pu som udgangspunkt.
Ad artikel 22, stk. 3, litra b
Energinet anerkender kravet om at dødbåndet maksimalt må være +/- 5%, som det
fremgår af forordningens artikel.
Forsyningstilsynet har inddraget det anmeldte dødbånd i den fortsatte sagsbehandling.
Ad artikel 22, stk. 3. litra c, nr. i og ii
Energinet har anmeldt at der vil blive fastsat krav til t1 og t2 i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har taget dette til efterretning.
Forsyningstilsynet tager til efterretning, at der i forordningen er fastsat et nærmere interval, og at den endelige værdi kan være anlægsspecifik.
Ad artikel 22, stk. 6
Energinet har anmeldt, at der vil blive fastsat krav til relevant udstyr og setpunkter i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har taget
dette til efterretning.
Det er tilsynets vurdering, at en del af opfyldelsen af artikel 22, stk. 6 vedrører dataudveksling. Energinet har anmeldt krav i medfør af SO GL artikel 40, stk. 5, til dataudveksling mellem anlæg, DSO og TSO.
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Tilsynet vurderer på denne baggrund, at Energinet kan angive krav der er nødvendige
for, at valget af driftstilstande og relevante referencepunkter kan fjernstyres.
Ad artikel 25, stk. 6
Energinet henviser til bemærkningerne ovenfor til artikel 19, stk. 3. Samtidig bemærkes, at der i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse kun refereres til den godkendte
profil og ikke den ønskede anlægsegenskab.
Forsyningstilsynet anser behandlingen af artikel 25, stk. 6 som havende en nær sammenhæng med behandlingen af artikel 19, stk. 3. Den videre sagsbehandling sker derfor sammen med behandlingen af artikel 19, stk. 3.
Ad artikel 30
I udkast til afgørelse er anført at Forsyningstilsynet agter at godkende det anmeldte
krav, samtidig er artiklen anført på listen som skal til videre vurdering hos ACER.
Forsyningstilsynet har fjernet artikel 30 fra listen over artikler der forelægges ACER.
Tilsynet tager til efterretning, at Energinet har fastsat et generelt interval for dæmpning
af svingninger, og at den nærmere værdi afhænger af driftsstatus og anlægsspecifikke
forhold.
Ad artikel 32, stk. 1
Energinet har offentliggjort en metode for beregning af kortslutningsstrøm i forbindelse
med fastsættelse af krav under RfG, og metode for beregning af start og slutkonditioner fremgår af dette dokument. Der bliver ikke udarbejdet et særskilt dokument for
HVDC-forordningen.
Det har ikke været tilsynets hensigt, at teksten skal fremstå på en sådan måde, at der
skulle være tale om, at Energinet skal udfærdige et særligt dokument i forhold til
HVDC-forordningen.
Tilsynet har ved sagsbehandlingen lagt vægt på, at der er tale om de samme beregningsmetoder og dokumenter, som også benyttes og refereres til i medfør af RfG.
Forsyningstilsynet har således ikke med behandlingen af artikel 32, stk. 1 til hensigt at
pålægge Energinet yderligere forpligtigelser.
Har Energinet behov for, at tilsynet tydeliggøre dette i afgørelsen?
Ad artikel 32, stk. 2
Artiklen fremgår af Forsyningstilsynets liste til fortolkning hos ACER.
Det kan diskuteres om artikel 32, stk. 2 burde havde været kategoriseret som udtømt
da denne henviser til artikel 32, stk. 1. Årsagen til, at Energinet har anført artikel 32,
stk. 2 som ikkeudtømt er, at de aktuelle data først kendes når tilslutningspunktet og anlægget er kendt.
Det er tilsynets vurdering, at artikel 32, stk. 1 vedrører fastsættelse af metoden for beregning af kortslutningseffekt.
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Tilsynet skal derfor spørge, om det ikke er muligt på baggrund af 32, stk. 1, at angive
helt overordnede intervaller for den forventede kortslutningseffekt.
Ad artikel 37, stk. 1
I forbindelse med Forsyningstilsynets høring over Energinets anmeldte krav under
HVDCforordningen, svarede Energinet på en række spørgsmål stillet af Ørsted. I den
sammenhæng blev kravfastsættelsen revurderet, således at kravet om VSC-teknologi
blev fravalgt, samtidig med at kravet om dødstart også blev fravalgt. Dette er gengivet i
udkast til afgørelse side 45 sidste afsnit, men fremgår ikke i behandlingen af artikel 37,
stk. 1.
Energinet ønsker ikke at stille et obligatorisk krav om dødstartegenskaber under artikel
37, stk. 1.
Forsyningstilsynet har inddraget dette i den fortsatte sagsbehandling.
Ad artikel 40, stk. 2, litra b, nr. ii
Energinet har anmeldt, at der vil blive fastsat krav til kompensering af opsamlingsnettets infrastruktur i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsyningstilsynet har taget dette til efterretning.
Det er tilsynets vurdering, at mængden af supplerende reaktiv effekt afhænger af en
række parametre. Tilsynet spørger om disse parametre kan oplyses. Tilsynet spøger
endvidere, om de fastsatte parametre kan udmøntes i et generelt interval.
Ad artikel 42, litra a
Energinet har offentliggjort en metode for beregning af kortslutningsstrøm i forbindelse
med fastsættelse af krav under RfG, og metode for beregning af start og slutkonditioner fremgår af dette dokument. Der bliver ikke udarbejdet et særskilt dokument for
HVDC-forordningen. Da artikel 32, stk. 1 omhandler samme krav som artikel 42, a) undrer det Energinet, at artikel 42, a) fremgår at listen til ACER behandling når artikel 32,
stk. 1 jf. Forsyningstilsynets udkast til afgørelse er tiltænkt godkendt.
Der er tale om en fejl. Tilsynet fjerner artikel fra listen over artikler der forelægges
ACER.
Ad artikel 50
Energinet ændrer Annex A, således at det fremgår, at fjerntbeliggende HVDC-vekselrettere er omfattet.
Tilsynet skal bede om at få det ændrede Annex A tilsendt, således at dette kan fremgår som bilag til den endelige afgørelse.
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Med venlig hilsen

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fuldmægtig
Tlf. 41715418
thwi@forsyningstilsynet.dk
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UDKAST TIL AFGØRELSE AF GENERELLE KRAV –
I MEDFØR AF FORORDNING 2016/1447 HVDC
Energinet sendte den 19. august 2019 til Forsyningstilsynet sine kommentarer til tilsynets udkast til afgørelse af 5. juli 2019. Forsyningstilsynet har den 21. august 2019 sendt yderligere
kommentarer hertil, hvilket giver Energinet anledning til at knytte følgende kommentarer til
sagen:
Ad Artikel 15
Energinet ønsker at anmelde samme værdier for maksimal indledende forsinkelse og
maksimal tilladt fuld aktiveringstid for LFSM-O og -U som for FSM: Maksimal indledende forsinkelse: 20 ms
Maksimal tilladt fuld aktiveringstid: 100 ms
Det er tilsynets opfattelse, at et anlæg skal respondere så hurtigt som teknisk muligt, jf. forordningens bilag II, B, nr. 1, litra c. Herudover kan TSO’en forsinke responsen som angivet i
tabel 3 i forordningens bilag II.
De anmeldte tider på 20 ms henholdsvis 100 ms forstår tilsynet sådan, at dette er den maksimale tilladte responstid (inklusiv det teknisk mulige samt en evt. forsinkelse).
Tabel 3 i forordningens bilag II giver tilladelse til maksimale responstider på henholdsvis 0,5
sekunder og 30 sekunder. De af Energinet anmeldte tider er i denne sammen- hæng meget
korte.
Kan Energinet redegøre nærmere for de anmeldte tider.
Energinet bemærker hertil:
Energinet er ikke enig i, at TSO kan forsinke responsen som angivet i tabel 3, men er enig i, at
de anmeldte tider er den maksimalt tilladte responstid.
Energinet har taget udgangspunkt i de egenskaber, som de nuværende anlæg har.
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Med afsæt i HVDC-anlæggets nominelle effekt, tilslutningspunkt og fremtidige større rolle i det
kollektive elsystem, ser Energinet det som ekstra vigtigt, at disse anlæg har stabiliserende
egenskaber i forbindelse med hændelser i elsystemet, som det vil være tilfældet i LFSMsituationer.
For HVDC-anlæg vil denne funktionalitet være automatiseret, og der er derfor kun tale om den
tid, som anlægget skal bruge til at detektere og reagere, ikke nogen tider til eksterne signaler
eller lignende.
Det er Energinets forståelse ud fra et teknisk perspektiv, at der for den maksimalt tilladte indledende forsinkelse t1, kun er tale om den tid, som anlægget benytter til detektering af frekvensen og igangsætning af reguleringen.
For maksimalt tilladt tid frem til fuld aktivering t2, lægger Energinet vægt på figur 2, hvor det er
vist at t2 dækker over den interne reguleringstekniske tid, som anlægget er om at opnå eller
ændre den ønskede statik/reguleringshastighed, altså den tid anlægget er om at gå fra ingen
ændring i aktiv effekt til konstant ændring i aktiv effekt. Det skal bemærkes, at der ikke er tale
om den tid, som anlægget er om at opnå fuld respons i aktiv effekt grundet den målte frekvens, ved fuld respons må ændringen i aktiv effekt (delta P) være nul. I denne tid (t2) er inkluderet detektering af frekvens (t1), overførsel af aktivering til konverter i modsat ende af HVDCsystemet og procestid i anlæggets interne kontrolsystem.
Energinet lægger vægt på den viste figur, da den er entydig, mens de angivne forklaringer er
åbne for fortolkninger.
Ad artikel 19, stk. 3
Energinet har anmeldt, at vi ønsker muligheden for, at HVDC-anlæg kan levere asymmetrisk fejlstrøm ved asymmetriske fejl (”Capability for asymmetrical fault current requested.
Functionality enabled on the request of the TSO.”). Dette er i modsætning til det anmeldte krav
i RfG.
For klarhedens skyld skal der differentieres mellem asymmetrisk strømproduktion og asymmetrisk fejlstrøm (respons i forbindelse med fejl). Der er krav om symmetrisk strømproduktion
(med tolerance).
Det er uklart om dette krav godkendes i Forsyningstilsynets udkast til afgørelse. I de sidste 2
afsnit på side 64 står således bl.a.:
”(…) i … rfg er anmeldt…at produktionsanlæg … skal levere en symmetrisk fejlstrøm…
…ved på linje med produktionsanlæg, at lever en tilsvarende fejlstrøm i tilfælde af asymmetriske fejl (…)”
I andet afsnit på side 65
”(…) , at de anmeldte krav for levering af en symmetrisk fejlstrøm, i til- fælde af asymmetriske
fejl,(…)”
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Herefter godkendes det anmeldte krav.
Det er Energinets opfattelse, at det anmeldte krav kan betragtes som godkendt, såfremt der
sket sletning af følgende tekst på side 64:
”(…) ved på linje med produktionsanlæg, at levere en tilsvarende fejl- strøm i tilfælde af asymmetriske fejl (… )”
Og såfremt samt andet afsnit på side 65 rettes til
”(…), at de anmeldte krav for levering af en asymmetrisk fejlstrøm, i tilfælde af asymmetriske
fejl,(…)”.
Energinet har anmeldt krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm.
Energinet vurderer ikke, at der er behov for denne egenskab i øjeblikket. Der er ikke stillet krav
om levering af asymmetrisk fejlstrøm for anlæg omfattet af RfG.
Hvad er Energinets bevæggrund for at stille krav til HVDC-systemer, men ikke til produktionsanlæg?
Hvad er Energinets vurdering af effekten af at stille krav om levering af asymmetrisk fejlstrøm
fra HVDC-systemer, men ikke fra produktionsanlæg omfatte af RfG.
Hvorledes vurderer Energinet at LCC-teknologien vil være i stand til at levere den efterspurgte
asymmetriske fejlstrøm.
Energinet bemærker hertil:
Det vides endnu ikke, 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, er der ikke fremsat krav for levering af asymmetrisk fejlstrøm for elproducerende anlæg i dag. Ved at forlange 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.
LCC-teknologien har hverken mulighed for at levere symmetrisk eller asymmetrisk fejlstrøm,
der vil derfor være behov for supplerende komponenter uafhængigt af hvilket af de 2 valg der
foretages.
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Ad artikel 20, stk. 1
Energinet anerkender at de oprindelige anmeldte krav ikke er i overensstemmelse med kravene for det nordiske område angivet i bilag IV, som det også var beskrevet i de kommentarer og
overvejelser, der blev fremsendt sammen med anmeldelsen. Energi- net accepterer, at Forsyningstilsynet ikke kan tage Energinets argumentation i betragtning henholdsvis for ligebehandling af de 2 synkronområder og for understøttelse af forsyningssikkerheden.
Energinet ønsker derfor at anmelde ændret krav. I det ændrede krav er fastsat nye mi- nimumskrav for levering af reaktiv effekt for det nordiske område. Kravet opbygges så det har
1,03 pu som udgangspunkt og spændingsintervallet på 0,15 pu.

Forsyningstilsynet inddraget den anmeldte profil i den fortsatte sagsbehandling. Er det korrekt forstået, at den ovenfor anmeldte profil alene skal gælde for DK2?
Energinet har anmeldt et udgangspunkt på 1,03 pu. Den anmeldte graf definerer ikke Uc. Tilsynet skal bede om, at Uc fremgår af grafen, således at det er klart, hvorvidt de anmeldte satser i
%, er i forhold til 1 pu eller 1,03 pu.
Tilsynet bemærker, at figur 5 i forordningens bilag IV benytter 1 pu som udgangspunkt.
Energinet bemærker hertil:
Det er korrekt forstået at den anmeldte profil kun skal gælde for Dk2.
Figuren er rettet til, så den modsvarer figur 5 i bilag IV i forordningen, se nedenfor.
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U [p.u.]

1,13

1,08

1,04
1,03
1,02

0,98

0,93

- 0,6

- 0,4

- 0,2
Q/Pn = -0,33
PF = 0,95

0,0

0,2

0,4

0,6

Q/Pn

Q/Pn = 0,33
PF = 0,95

Ad artikel 32, stk. 1
Energinet har offentliggjort en metode for beregning af kortslutningsstrøm i forbindelse med
fastsættelse af krav under RfG, og metode for beregning af start og slutkonditioner fremgår af
dette dokument. Der bliver ikke udarbejdet et særskilt dokument for HVDC-forordningen.
Det har ikke været tilsynets hensigt, at teksten skal fremstå på en sådan måde, at der skulle
være tale om, at Energinet skal udfærdige et særligt dokument i forhold til HVDC-forordningen.
Tilsynet har ved sagsbehandlingen lagt vægt på, at der er tale om de samme beregningsmetoder og dokumenter, som også benyttes og refereres til i medfør af RfG.
Forsyningstilsynet har således ikke med behandlingen af artikel 32, stk. 1 til hensigt at pålægge
Energinet yderligere forpligtigelser.
Har Energinet behov for, at tilsynet tydeliggør dette i afgørelsen?
Energinet bemærker hertil:
Der er ikke behov for en tydeliggørelse i afgørelsen, dette svar er rigeligt.
Ad artikel 32, stk. 2

Dok. 17/15796-32

Til arbejdsbrug/Restricted

6/7

Artiklen fremgår af Forsyningstilsynets liste til fortolkning hos ACER.
Det kan diskuteres om artikel 32, stk. 2 burde havde været kategoriseret som udtømt da denne henviser til artikel 32, stk. 1. Årsagen til, at Energinet har anført artikel 32, stk. 2 som ikkeudtømt er, at de aktuelle data først kendes når tilslutningspunktet og an- lægget er kendt.
Det er tilsynets vurdering, at artikel 32, stk. 1 vedrører fastsættelse af metoden for be- regning
af kortslutningseffekt.
Tilsynet skal derfor spørge, om det ikke er muligt på baggrund af 32, stk. 1, at angive helt overordnede intervaller for den forventede kortslutningseffekt.
Energinet bemærker hertil:
Energinet ser umiddelbart ikke værdien af at angive et overordnet interval for den forventede
kortslutningseffekt på et ikke kendt tilslutningspunkt. Et sådant interval med et deraf defineret
minimum og maksimum værdi, vil med stor sandsynlighed blive anvendt som vejledende, hvilket vil være både misvisende, særdeles uhensigtsmæssigt og med væsentlige risici for tekniske
og økonomiske konsekvenser. Intervallet af kortslutningseffekt for et givent tilslutningspunkt
bliver dog automatisk en realitet når minimum og maksimumværdierne er beregnet efter de
anmeldte og godkendte metoder.
Intervallet mellem maksimum og minimum er defineret ud fra teoretiske beregninger for hvad
systemet kan forsyne i en given teoretisk situation. Dette evalueres og følges løbende gennem
beregninger af systemet, hvorfor værdien for maksimum og minimum kan ændres sig fra et år
til andet afhængigt af realiserede projekter, tilslutning af kortslutningsgivende enheder og
omlægninger i nettet.
Ad artikel 40, stk. 2, litra b, nr. ii
Energinet har anmeldt, at der vil blive fastsat krav til kompensering af opsamlingsnettets infrastruktur i forbindelse med tilslutningsaftalen. Energinet går ud fra at Forsy- ningstilsynet har taget dette til efterretning.
Det er tilsynets vurdering, at mængden af supplerende reaktiv effekt afhænger af en række
parametre. Tilsynet spørger om disse parametre kan oplyses. Tilsynet spøger endvidere, om de
fastsatte parametre kan udmøntes i et generelt interval.
Energinet bemærker hertil:
Energinet er enig i at der indgår en række parametre ved fastsættelse af mængden af supplerende reaktiv effekt. Det er dog ikke muligt at udfærdige en udtømmende liste. I den enkelte
situation skal der blandt andet tages hensyn til de tilsluttede elproducerende anlægs egenskaber samt deres definerede tilslutningspunkt(er), elsystemets struktur og naturligvis elsystemets
drift. Desuden kan ejerskabet af elsystemet have indflydelse. Skal der drages en parallel til
produktionsanlæg eller forbrugsanlæg tilsluttet det kollektive elsystem vil kravet omkring sup-
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plerende kompensering naturligt blive pålagt anlægsejer hvor anlægget er udkoblet eller ikke
producerer aktiv effekt.
Ad artikel 50
Energinet ændrer Annex A, således at det fremgår, at fjerntbeliggende HVDC-veksel- rettere er
omfattet.
Tilsynet skal bede om at få det ændrede Annex A tilsendt, således at dette kan frem- går som
bilag til den endelige afgørelse.
Energinet bemærker hertil:
Annex A er nu vedlagt.
VI står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for yderligere.
Med venlig hilsen

Mikael Marstal
mmf@energinet.dk
Energinet Myndighedsenheden
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
9. september 2019 11:25
'mmf@energinet.dk'
Asger Moss (FSTS)
Spørgsmål fra tilsynet vedrørende HVDC

Kære Mikael
Som aftalt pr. telefon fremsendes en oversigt over vores spørgsmål i hovedtræk.
Vedrørende artikel 15, Fastsættelse af tiderne t1 og t2 som angivet i tabel 3.
Som vi læser forordningens Bilag II, figur 2 og tabel 3, vedrører tiderne t1 og t2 en ændring af aktiv effekt i
forbindelse med FSM tilstand. I svar af 6. september 2019 har Energinet anført, at der med tiderne t1 og t2 ikke er
tale
om den tid, som anlægget er om at opnå fuld respons i aktiv effekt. Vi ser behov for en afklaring af, hvad tiderne t1
og t2 vedrører.
Vedrørende artikel 19, stk. 3, krav om asymmetrisk fejlstrøm
Behovet er fortsat ikke helt klart for os. Det har givet anledning til overvejelser, at der ikke er fastsat krav til PPM om
asymmetrisk fejlstrøm i medfør af RfG-forordningen, samtidig med at (den fortsatte) introduktion af PPM vurderes
at medføre behov for levering af asymmetrisk fejlstrøm.
Effekten for systemet af at indføre et krav om asymmetrisk fejlstrøm på HVDC-anlæg (og grundet deres levetid
ganske få anlæg) er ikke klart for os.
Omkostningerne for såvel LCC-teknologien som VSC-teknologien er også en del af tilsynets overvejelser. Koster det
f.eks. det samme at opgradere et LCC-system til at levere en symmetrisk fejlstrøm, som en asymmetrisk fejlstrøm?
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

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

1

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
16. september 2019 10:32
Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen
Asger Moss (FSTS); 'Mikael Marstal'
FSTS tilbagemelding vedrørende HVDC art. 15

Kære Flemming og Anne
Vi har som aftalt drøftet vores spørgsmål vedrørende tider t1 og t2 i medfør af HVDC forordningens Bilag II, figur 2
og tabel 3.
Vi hæfter os ved, at ordlyden vedrørende figur 6 i RfG forordningen og ordlyden vedrørende figur 2 i HVDC
forordningen er den samme. Dette giver for os mening, al den stund, at HVDC systemet skal transportere den
elektricitet der produceres af anlæggene omfatte af RfG. Vi ser derfor en naturlig sammenhæng mellem kravene i
RfG og HVDC på dette punkt.
ENTSOEs implementation guidance document (IGD) vedrørende FSM-tilstand omtaler tiderne t1 og t2, samt
formålet hermed. Dokumentet omtaler “maximum admissible delay t1 [in RfG] Article 15(2)(d)(iv) shall be
respected” og “maximum full activation time t2”. Det fremgår endvidere af IGD at ”Regarding activation of FSM: In
the event of a frequency step response, the PGM controller should carefully manage overshoot and damping of the
response aiming at avoiding unnecessary active power oscillations”.
I medfør af RfG artikel 15(2)(d)(iv) er anmeldt og godkendt et krav om indledende aktivering af aktiv effekt respons,
”så kort som muligt, skal begrundes hvis tid > 2 sekunder”.
For så vidt angår t1, vil vi i øvrigt henvise til rapporten for inerti i det nordiske synkronområde, hvor der i
billedteksten til figur 1 er omtalt ”activation delay” på HVDC-systemerne . Endvidere kan henvises til følgende
rapport (Ørum et al. (2017)), der fremgår som reference til rapporten for inerti i det nordiske system
(https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/tki-toiminta/raportit/nordic-report-future-systeminertia2_vfinal.pdf).
Af denne rapport s. 37 fremgår delay tider på HVDC-systemerne. Det er vores forståelse, at de omtalte delay tider er
sammenfalde med tiderne t1 i henholdsvis RfG og HVDC. Det er på baggrund af rapporterne vores forståelse, at
HVDC-systemerne driftes med indledende forsinkelser – det som vi læser som t1.
Samlet set er det vores forståelse, at t1 og t2 vedrører leveringen af den aktive effekt. T1 og t2 har jf. IGD bl.a. til
hensigt at forhindre overshoot og i det hele få et kontrolleret respons for at undgå uhensigtsmæssige svingninger af
aktiv effekt. Dette skal ses i sammenhæng med kravet i såvel RfG som HVDC om, at et anlæg skal reagere så hurtigt
som teknisk muligt.
Vi bemærker endvidere, at såfremt figur 2 henholdsvis figur 6 i HVDC og RfG skulle vedrører den dobbelt afledte
(ændringen i ramping), skulle grafen flade ud i et punkt (x,0). Dette ses ikke at være tilfældet.
Vi er altså ikke enige i jeres fortolkning, men fastholder at tiden t2 er den maksimale tid der må gå inden anlægget
justeret den aktive effekt til det ønskede. Ligeledes ser vi tiden t1, som værende en indledende forsinkelse (uanset
årsag) inden anlægget påbegynder ændringen af aktiv effekt.
Vi er enige i, at især tiden t2 dermed er afhængig af anlægsstørrelse og maksimal ramping hastighed (de 999 MW/s)
, men ser ikke at denne parameter skal anmeldes særskilt, hvorfor det alene er tiden t2, der anses som et krav.
Idet såvel RfG som HVDC-forordningen anvender parametrene ”t1” og ”t2”, og det er vores opfattelse, at disse
parametre benyttes til at beskrive levering af aktiv effekt, ser vi ikke at parametrene ”t1” og ”t2” i denne
1

sammenhæng kan benyttes til at beskrive andre forhold end den indledende forsinkelse for aktivering af aktiv
effekt, henholdsvis den maksimale tid til fuld aktivering.
Link til IGD
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/IGD_FSM_final.pdf
Vi imødeser gerne jeres tilbagemelding hurtigst muligt, og senest fredag den 20. september.
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––

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

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik
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Thomas Heldbo Wienberg (FSTS)
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Mikael Marstal <mmf@energinet.dk>
20. september 2019 11:12
Thomas Heldbo Wienberg (FSTS); Flemming Brinch Nielsen; Anne Nielsen
Asger Moss (FSTS)
SV: FSTS tilbagemelding vedrørende HVDC art. 15

Kære Forsyningstilsynet.
Vi har på grundlag af jeres kommentarer nedenfor gennemgået de anmeldte krav under RfG. Energinet ønsker på
den baggrund at ændre det anmeldte krav efter HVDC art. 15. Det betyder, at krav anmeldt efter art.15 fjernes, og
at kravet herefter ændres til at være et udtømt krav.
I forhold til forordningens beskrivelse i bilag II af at TSO’en skal anmelde tiderne for t1 og t2 til de regulerende
myndigheder, anser Energinet dette som en meddelelse, der skal leveres senest i forbindelse med tildeling af FON til
det enkelte anlæg, hvor maksimalværdierne for det pågældende anlægs t1 og t2 fastsættes overfor anlægsejer.
Såfremt I hos Forsyningstilsynet er bekendt med europæiske uoverensstemmelser under anmeldelsen af RfG på det
pågældende punkt, ønsker Energinet at anmelde følgende krav under HVDC artikel 15:
Maksimal indledende forsinkelse, t1 = 150 ms
Indeholdende detektering af frekvensændring (20 ms), aktivering overføres til modstationen (for det tilfælde at
konverteren i den anden ende styrer effekten), procestid i HVDC-kontrolsystemet.
Maksimal tilladt fuld aktiveringstid, t2 = nødeffekt/maksimal reguleringshastighed + t1 = Pnødeffekt/999 MW/s + t1
Vi håber i så fald, at I hurtigst muligt vil advisere os, så en genbehandling af kravanmeldelsen i RfG kan overvejes.
Venlig hilsen
Mikael Marstal
Jurist
Myndighedsenheden
+4526138554
myndighed@energinet.dk

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette emailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Fra: Thomas Heldbo Wienberg (FSTS) [mailto:thwi@forsyningstilsynet.dk]
Sendt: 16. september 2019 10:32
Til: Flemming Brinch Nielsen <fbn@energinet.dk>; Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>
Cc: Asger Moss (FSTS) <ASMO@forsyningstilsynet.dk>; Mikael Marstal <mmf@energinet.dk>
Emne: FSTS tilbagemelding vedrørende HVDC art. 15
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Kære Flemming og Anne
Vi har som aftalt drøftet vores spørgsmål vedrørende tider t1 og t2 i medfør af HVDC forordningens Bilag II, figur 2
og tabel 3.
Vi hæfter os ved, at ordlyden vedrørende figur 6 i RfG forordningen og ordlyden vedrørende figur 2 i HVDC
forordningen er den samme. Dette giver for os mening, al den stund, at HVDC systemet skal transportere den
elektricitet der produceres af anlæggene omfatte af RfG. Vi ser derfor en naturlig sammenhæng mellem kravene i
RfG og HVDC på dette punkt.
ENTSOEs implementation guidance document (IGD) vedrørende FSM-tilstand omtaler tiderne t1 og t2, samt
formålet hermed. Dokumentet omtaler “maximum admissible delay t1 [in RfG] Article 15(2)(d)(iv) shall be
respected” og “maximum full activation time t2”. Det fremgår endvidere af IGD at ”Regarding activation of FSM: In
the event of a frequency step response, the PGM controller should carefully manage overshoot and damping of the
response aiming at avoiding unnecessary active power oscillations”.
I medfør af RfG artikel 15(2)(d)(iv) er anmeldt og godkendt et krav om indledende aktivering af aktiv effekt respons,
”så kort som muligt, skal begrundes hvis tid > 2 sekunder”.
For så vidt angår t1, vil vi i øvrigt henvise til rapporten for inerti i det nordiske synkronområde, hvor der i
billedteksten til figur 1 er omtalt ”activation delay” på HVDC-systemerne . Endvidere kan henvises til følgende
rapport (Ørum et al. (2017)), der fremgår som reference til rapporten for inerti i det nordiske system
(https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/yhtio/tki-toiminta/raportit/nordic-report-future-systeminertia2_vfinal.pdf).
Af denne rapport s. 37 fremgår delay tider på HVDC-systemerne. Det er vores forståelse, at de omtalte delay tider er
sammenfalde med tiderne t1 i henholdsvis RfG og HVDC. Det er på baggrund af rapporterne vores forståelse, at
HVDC-systemerne driftes med indledende forsinkelser – det som vi læser som t1.
Samlet set er det vores forståelse, at t1 og t2 vedrører leveringen af den aktive effekt. T1 og t2 har jf. IGD bl.a. til
hensigt at forhindre overshoot og i det hele få et kontrolleret respons for at undgå uhensigtsmæssige svingninger af
aktiv effekt. Dette skal ses i sammenhæng med kravet i såvel RfG som HVDC om, at et anlæg skal reagere så hurtigt
som teknisk muligt.
Vi bemærker endvidere, at såfremt figur 2 henholdsvis figur 6 i HVDC og RfG skulle vedrører den dobbelt afledte
(ændringen i ramping), skulle grafen flade ud i et punkt (x,0). Dette ses ikke at være tilfældet.
Vi er altså ikke enige i jeres fortolkning, men fastholder at tiden t2 er den maksimale tid der må gå inden anlægget
justeret den aktive effekt til det ønskede. Ligeledes ser vi tiden t1, som værende en indledende forsinkelse (uanset
årsag) inden anlægget påbegynder ændringen af aktiv effekt.
Vi er enige i, at især tiden t2 dermed er afhængig af anlægsstørrelse og maksimal ramping hastighed (de 999 MW/s)
, men ser ikke at denne parameter skal anmeldes særskilt, hvorfor det alene er tiden t2, der anses som et krav.
Idet såvel RfG som HVDC-forordningen anvender parametrene ”t1” og ”t2”, og det er vores opfattelse, at disse
parametre benyttes til at beskrive levering af aktiv effekt, ser vi ikke at parametrene ”t1” og ”t2” i denne
sammenhæng kan benyttes til at beskrive andre forhold end den indledende forsinkelse for aktivering af aktiv
effekt, henholdsvis den maksimale tid til fuld aktivering.
Link til IGD
https://docstore.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/IGD_FSM_final.pdf
Vi imødeser gerne jeres tilbagemelding hurtigst muligt, og senest fredag den 20. september.
Med venlig hilsen / Kind regards
Thomas Heldbo Wienberg
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Fuldmægtig
+45 41 71 54 18 / thwi@forsyningstilsynet.dk
–––––––
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