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Formålet med en beskrivelse af HMN’s servicestandard er at præcisere de forventninger, alle - eksisterende og 
kommende - opgraderingsejere kan have til, hvilken servicestandard HMN tilstræber at opretholde for tilslutnings-
anlæg for bionaturgas. 
 
HMN’s servicestandard for tilslutningsanlæg til bionaturgas udgør ikke - hverken generelt eller konkret - en garanti 
eller på anden måde en indeståelse fra HMN’s side om tilgængelighed, kapacitet, udbedringstider eller andet. Der 
er alene en beskrivelse af den servicestandard, som HMN bestræber sig på at kunne opretholde i forbindelse med 
tilslutningen af opgraderingsanlæg og driften af tilslutningsanlæg. 
 
Servicestandarden er fastlagt på grundlag af det bestående design og valg af komponenter i tilslutningsanlægget. 
Design og komponentvalg er fastlagt ud fra en økonomisk afvejning af de risici for tab, der vurderes at være ved 
nedbrud på konkrete områder set i forhold til de omkostninger, der vil være ved at formindske disse risici yderligere 
gennem ændret design og komponentvalg.  
 
Eksempelvis har HMN afvejet opgraderingsejers omkostninger ved etablering af redundante komponenter imod 
risikoen for nedbrud og den forventede udbedringstid ved nedbrud af den pågældende komponent. Som et andet 
eksempel kan nævnes en afvejning af opgraderingsejernes betaling for vagtberedskab mod omfanget af dette 
beredskab og de kompetencer, der kan være til stede uden for normal arbejdstid. 
 
HMN’s servicestandard revideres løbende på basis af de indhøstede driftserfaringer og det stigende antal opgra-
deringsanlæg, som omkostningerne til betaling af vagt- og reservedels beredskab skal fordeles imellem. 
 
Det er den til enhver tid på www.gasnet.dk offentliggjorte Servicestandard, der er gældende. 
 
HMN GasNet (HMN) tilstræber at sikre en samlet gennemsnitlig årlig tilgængelighed af de enkelte tilslutningsan-
læg og de dertil koblede distributionsnet på mindst 98 %. Det indebærer omvendt, at HMN tilstræber at sikre, at 
den mængde Bionaturgas, der ikke kan tilføres distributionsnettet som følge af manglende tilgængelighed, højst 
udgør 2 % af de årlige mængder, den enkelte opgraderingsejer kontraktuelt har mulighed for at tilføre distributi-
onsnettet, hvis den aftalte kapacitet udnyttes fuldt ud.    
 
Den faktuelle tilgængelighed opgøres som en gennemsnitlig tilgængelighed på 98 % betragtet over tilslutningsan-
læggets typiske levetid. Der kan således forekomme år med en lavere tilgængelighed end 98 %, f.eks. hvis der 
har været et længerevarende nedbrud. Dette vil skulle modsvares af en tilgængelighed andre år på over 98 % for 
at opfylde den tilstræbte målsætning om en gennemsnitlig tilgængelighed på mindst 98 %. Der henvises i øvrigt 
til definitionen af tilgængelighed i bilag 1.  
 
For at sikre, at tilgængelighedsmålet kan overholdes, har HMN udarbejdet nedenstående servicestandard for 
vagtordninger, redundans og reservedelsberedskab for de enkelte dele af tilslutningsanlægget. Servicestandar-
den er baseret på omkostnings- og risikoanalyser for de enkelte områder. 
 
HMN foretager døgnovervågning af de kritiske komponenter i tilslutningsanlæg og kompressor-stationer. Hver 
opgraderingsejer bidrager med en beredskabsbetaling til opretholdelse af døgn-overvågning og -beredskab af de 
anlægskomponenter, som opgraderingsejer har betalingsforpligtelserne til. 
 
Fejl/nedbrud, som kan håndteres uden fysisk tilstedeværelse på tilslutningsanlæg eller kompressorstation, udbed-
res af vagtcentralen eller dedikerede medarbejdere. Det er HMN’s målsætning, at påbegyndelse af fejludbedring 
sker inden for 15 minutter fra det tidspunkt, hvor fejlen konstateres, hvis fejlen kan udbedres af vagtcentralen. 
Hvis udbedring af fejlen kræver specialistviden, kan der gå længere tid. 
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Fejl/nedbrud, som kun kan håndteres ved fysisk tilstedeværelse på tilslutningsanlæg eller kompressorstation, ud-
bedres enten af gasmekanikere, som har døgn- og weekendbemanding, eller af specialister, som ikke har døgn- 
og weekendbemanding. Det er HMN’s målsætning, at en gasmekaniker skal være sendt af sted inden for 15 
minutter fra det tidspunkt, hvor en fejl eller et nedbrud konstateres. Hvornår gasmekanikeren er fremme, afhænger 
bl.a. af, om der undervejs skal hentes reservedele. Reparationstiden fra tidspunktet, hvor gasteknikeren ankom-
mer, til anlægget igen er i drift, afhænger af fejlens karakter, herunder om der skal rekvireres reservedele og 
specialistbistand.   
 
HMN’s vagtcentral er døgnbemandet, og der er gasmekanikere i døgnvagt. Specialister er med sikkerhed til rå-
dighed i dagtimerne på hverdage. Det tilstræbes, men der er ingen garanti for, at specialister kan tilkaldes uden 
for dagtimerne på hverdage. 
 
HMN opretholder et reservedelsberedskab, som samlet revurderes én gang årligt. Designkriterier, risikovurdering 
samt det aktuelle reservedelsberedskab for tilslutningsanlæggets enkeltkomponenter fremgår af bilag 2. 
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Bilag 1: Definition og beskrivelse af årlig tilgængelighed 

 
Den årlige tilgængelighed opgøres i % på følgende måde: 100% multipliceret med (1,00 minus mængden af Bio-
naturgas i m3, der er afvist som følge af manglende tilgængelighed divideret med årskapaciteten, hvor årskapaci-
teten er den aftalte timekapacitet i tilslutningsaftalen multipliceret med årets antal timer: 

Tilgængelighed i % = 100 % * (1 - (afvist mængde (m3) / (kapacitet (m3/time) * 8760 (timer/år)) 
 
Manglende tilgængelighed indtræder, når kapaciteten af tilslutningsanlægget og/eller det tilsluttede distributions-
net reduceres eller bortfalder som følge af fejl i eller service herpå. Der medregnes alene fejl foranlediget af for-
hold, som HMN og dets underleverandører er herre over. Der medregnes således ikke manglende tilgængelighed 
som følge at Force Majeure eller forhold, der skyldes opgraderingsejer (som f.eks. følgevirkning af dårlig gaskva-
litet fra opgraderingsejer, manglende adgang til modtagestationer eller lignende). 
 
Den periode der går, fra en fejl opstår, indtil HMN får kendskab til fejlen (via overvågning eller meddelelse fra 
opgraderingsejer), medregnes ikke som manglende tilgængelighed. Opgraderingsejer skal derfor hurtigst muligt 
melde en evt. fejltilstand til HMN’s vagtcentral.  
 
Det forhold, at f.eks. en kompressor er fejlramt eller er ude pga. service, medregnes ikke som manglende tilgæn-
gelighed, så længe der ikke afvises gas. Ofte vil dette ikke være et problem, når der er tilstrækkeligt aftag i 4 
barnettet, eller hvor en redundant kompressor tager over. 
 
Manglende/reduceret gasaftag i tilfælde af, at hele eller dele af tilslutningsanlægget er ude af drift, opgøres som 
udgangspunkt på basis af en forudsætning om, at opgraderingsejer kunne have fortsat med et leveringsomfang 
svarende til gennemsnittet af de seneste 7 dage op til den reducerede tilgængelighed er konstateret, og – hvis 
aktuelt – fratrukket de mængder, der eventuelt er leveret i perioden, indtil der igen er fuld tilgængelighed. Andre 
betragtninger kan gøre sig gældende, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om andre afviste mængder, f.eks. 
ved en pålidelig måling af affaklede mængder. 
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Anlægsdel  Designkriterier  
Risiko for afbrydelse ved service/- 
vedligehold og fejl/nedbrud  

Beredskab  

Modtagestation/ 
kvalitetsmålesystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømforsyning Ingen redundans på strømforsyning. Fæl-
les hovedstrømforsyning med opgradering-
sejer. Batteribackup til 30 minutters drift af 
overvågningssystemet i tilfælde af strøm-
svigt. 

Hvis strømforsyningen til modtagestationen 
svigter, lukker hovedventilen efter kort tid. 

Nødforsyning kan etableres med kort var-
sel, hvis der stadig er strømforsyning af op-
graderingsanlægget (en simpel forlænger-
ledning). Hvis ikke, udbedres fejlen sam-
men med opgraderingsejer. 

Gaskromatograf Opgraderingsejer skal sende digitale signa-
ler til HMN for målinger af metan, ilt og 
H2S.  

Der er ikke 100 % redundans i form af en 
ekstra kromatograf hos HMN, men backup 
i form af opgraderingsejers målinger, som 
kan anvendes af HMN i en begrænset peri-
ode. Det er opgraderingsejers ansvar at 
etablere og vedligeholde et målesystem, 
som leverer valide data online, og som op-
fylder gasselskabernes krav til kalibrering 
og servicering af måleudstyr.  

Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Kortvarig afbrydelse ved fejl/nedbrud af 
gaskromatograf. 

Døgnberedskab til manuel styring på bag-
grund af signaler fra opgraderingsejer. Én 
komplet gaskromatograf på lager pr. 10. 
modtagestation. Indtil gaskromatografen er 
udskiftet, kan onlinedata fra opgraderings-
ejer anvendes. 

Dugpunktsmåler 
(inkl. temperaturmåler) 

Der er ikke 100 % redundans i form af en 
ekstra dugpunktsmåler hos HMN, men 
backup i form af opgraderingsejers målin-
ger, som kan anvendes af HMN i en be-
grænset periode. Det er opgraderingsejers 
ansvar at etablere og vedligeholde et måle-
system, som leverer valide data online, og 
som opfylder gasselskabernes krav til kali-
brering og servicering af måleudstyr. 

Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Kortvarig afbrydelse ved fejl/nedbrud af 
HMN’s dugpunktsmåler. 

Én komplet dugpunktsmåler inkl. tryktrans-
mitter på lager pr. 10. modtagestation. Ind-
til udskiftning kan onlinedata fra opgrade-
ringsejer anvendes. 

PLC (Programmable 
Logic Controller) 

Ingen redundans. Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Komplet reserve PLC på lager. HMN har 
indgået serviceaftale med ekstern partner 
(elinstallatør), som kan tilkaldes med 2 ti-
mers varsel i dagtimerne, når der ikke er 
HMN ressourcer til rådighed. 
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Anlægsdel  Designkriterier  
Risiko for afbrydelse ved service/- 
vedligehold og fejl/nedbrud  

Beredskab  

Modtagestation/ 
kvalitetsmålesystem 

 

Styring af ventiler Styreluft leveres af opgraderingsejer. Kun i 
de første modtagestationer har HMN selv 
etableret styreluftkompressor. Ingen redun-
dans for nogen af de 2 løsninger.  

Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Ekstra trykluftkompressor er enten på loka-
tionen eller på lager i de tilfælde, hvor HMN 
selv har styreluftkompressor. Hvor opgra-
deringsejer har ansvaret for levering af sty-
reluft beror beredskabet på opgraderingse-
jer, og udbedring af fejl sker sammen med 
opgraderingsejer. 

Flowcomputer Ingen redundans. Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Risiko for afbrydelse ved fejl i flowcompu-
ter. 

Komplet ekstra flowcomputer er standard 
lagervare. 

Modtagestation  Volumenmåling Ingen redundans. Ingen afbrydelse ved fejl/nedbrud og ser-
vice/vedligehold. 

Komplet ekstra målesystem er standard la-
gervare. 

Modtagestation  Odorisering Ingen redundans. Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Som udgangspunkt ingen afbrydelse ved 
fejl/nedbrud. Fejl kan også opstå som følge 
af manglende data fra volumenmåler. 

Komplet ekstra odorantanlæg haves på la-
ger. 

Tilslutningsledning  Ingen redundans. Afbrydelse ved overgravning. Håndteres som HMN’s øvrige gaslednin-
ger, hvor målsætningen er, at en gastekni-
ker skal være fremme inden for 1 time efter 
overgravningsalarm i 98 % af tilfældene. 
Erfaringsmæssigt er gasforsyning genetab-
leret efter 1-5 timer. 

Injektionsanlæg til 4-bar net  Ingen redundans. Ingen afbrydelse, når al produceret biona-
turgas kan komprimeres til fordelingsnet i 
tilfælde af fejl på injektionsanlæg til 4-bar 
net. Sandsynlighed for fejl/nedbrud meget 
lille. 

Reservedele haves på lager. 



 
 

Bilag 2: Standarder for tilslutningsanlæggets design og enkeltkomponenter 

 3/5 

Anlægsdel  Designkriterier  
Risiko for afbrydelse ved service/- 
vedligehold og fejl/nedbrud  

Beredskab  

Kompressorstation 
(i sin helhed)  

Generelt Redundans etableres efter konkret skøn. 
Skønskriterierne er fastlagt i gasnetselska-
bernes fælles kriterier for afgørelser om til-
slutning af opgraderingsanlæg til gasnettet. 

Ingen afbrydelse ved service/vedligehold. 
Ingen afbrydelse (bortset fra nedbrud af 
hovedtavle) ved fejl/nedbrud på kompres-
sorstationer med redundans. 

Afbrydelse ved fejl/nedbrud på kompres-
sorstationer uden redundans. Totalnedbrud 
af en kompressor er meget usandsynlig. 
HMN’s kompressorleverandør har ikke re-
gistreret tilfælde med totalnedbrud. 

HMN har indgået aftale med en service-
partner, som skal bestræbe sig på at gå i 
gang med reparation inden for 24 timer i til-
fælde af fejl/nedbrud. 

HMN har efter producentens anbefalinger 
kritiske reservedele for enkeltkomponenter 
på lager. 

Ved totalhavari vil der gå op til 6 måneder, 
før ny enhed er produceret og i drift. Kom-
pressorproducentens vurdering er, at sand-
synligheden for totalhavari er ekstremt lille 
og kan ikke retfærdiggøre anskaffelse af en 
komplet reservekompressor.  

Beredskabet ved fejl/nedbrud af enkelt-
komponenter er beskrevet nedenfor. 

Kompressorstation 
(enkeltkomponenter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningstavle Ingen redundans. I få tilfælde separat 
transformerstation med kabel ind til hver 
kompressor. 

Afbrydelse ved nedbrud. Sandsynlighed 
meget lille – kun særlige forhold som f.eks. 
lynnedslag. 

Mindre skader repareres hurtigst muligt af 
elinstallatør. Ved større skader rekvireres 
nødstrømsanlæg, mens forsyningstavlen 
genopbygges. Sandsynligheden for større 
skader vurderes at være ekstremt lille. Der-
for ingen redundans. 

Komponenttavle 
med styring 

Separat komponenttavle for hver kompres-
sorenhed. 

Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Ingen redundans, få reservedele, mindre 
fejl kan repareres hurtigt af en elinstallatør. 
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Anlægsdel  Designkriterier  
Risiko for afbrydelse ved service/- 
vedligehold og fejl/nedbrud  

Beredskab  

Kompressorstation 
(enkeltkomponenter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krumtap  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service-/ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Reservedele er på lager. 

Stempler og 
plejlstænger 

 Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Reservedele er på lager. 

Cylindre  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Reservedele er på lager. 

Ventiler med styredel  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Reservedele er på lager. 
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Anlægsdel  Designkriterier  
Risiko for afbrydelse ved service/- 
vedligehold og fejl/nedbrud  

Beredskab  

Kompressorstation 
(enkeltkomponenter) 

 

 

 

Trykluftkompressor til 
styring af ventiler 

 Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Komplet trykluftkompressor er på lager. 

Elmotor  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Ingen reservedele. Leveringstid fra produ-
cent 22 uger. Installationstid 1-2 uger. 

Sandsynlighede for totalnedbrud af elmotor 
vurderes at være ekstremt lille. 

Frekvensomformer  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Reservedele på lager. 

Elkomponenter  Ingen afbrydelse ved service/vedligehold 
eller nedbrud, når der er kompressorredun-
dans.  

Når der ikke er  kompressorredundans, er 
driftstiden meget begrænset. Service/-ved-
ligehold udføres, når kompressoren ikke er 
i drift. Afbrydelse ved fejl/nedbrud. 

Kritiske reservedele på lager. Øvrige reser-
vedele er standardvarer i eksempelvis byg-
gemarkeder. Mindre fejl kan repareres hur-
tigt af elinstallatør. 

 
 
 


