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De nærmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapital
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Netudvilingsplanen sendes i offentligt høring via forsyningstilsynets hjemmeside
http://www.forsyningstilsynet.dk/el.

Høringssvar bedes fremsendes via e-mail til Chris Hedegaard Birch chhb@konstant.dk senest
fredag den 29. april 2022.
Høringsprocessen vil efter den 1. april 2022 blive offentliggjort på Forsyningstilsynets
hjemmeside.
Eventuelle uddybende spørgsmål kan rettes til Chris Hedegaard Birch chhb@konstant.dk eller
Thue S. Rasmussen thra@konstant.dk.
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1 Indledning
Dette dokument beskriver netudviklingsplanen for KONSTANT Net A/S, som er udført med
baggrund i Energistyrelsen seneste offentliggjorte format. Netudviklingsplanen beskriver
KONSTANT Nets behovsvurderinger med udgangspunkt i år 2023 og en 10-årig periode herfra
frem mod år 2033.
Behovsvurderingen er opdelt i 3 områder benævnt Djursland (inkl. Samsø), Aarhus og syd, hvor
område syd dækker området omkring Horsens, Hedensted, Juelsminde og det nordlige Vejle.
For hvert af de 3 områder, er der udført behovsvurderinger på spændingsniveauet 60 kV og 1015 kV med geografisk udpegning.
For hvert af de 3 områder, er der på 0,4 kV udarbejdet en økonomisk behovsvurdering. Der
foreligger ingen geografisk udpegning.
Behovsvurderingerne er udført på baggrund af Energistyrelsens analyseforudsætninger år 2021
for klassisk elforbrug, store varmepumper og elkedler, kombineret med Dansk Energi´s
prognoseværktøj for fremskrivning af elbiler, individuelle varmepumper og VE-produktion.

1.1 Formål
Det fremgår af elmarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe klarhed
over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt og skal fastlægge de
investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år, med særlig vægt på den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal ligeledes
omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre
ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.
Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at støtte integrationen af anlæg, der bruger
vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranlæg og elektrificeringen af
transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstrækkelige oplysninger om de
planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets præambelbetragtning
61.
Netudviklingsplanen har dermed til formål at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget for,
at aktører får mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlægning i forhold til alternative
løsninger og for at være med til at påvirke udviklingen i distributionsnettet, herunder ved at
levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.
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Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af
netudviklingen på distributions- og transmissionsniveauet samt samlet set bidrage til at
understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.
Netudviklingsplanen har en 10-årig planlægningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. §§ 3
– 4 i bekendtgørelse nr. 2242/2020 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter
(netvirksomhedsbekendtgørelsen).
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1.2 Resumé
KONSTANT Nets Netudviklingsplan er udarbejdet på baggrund af lov om elforsyning nr. 119 af
06/02/2020 (Elforsyningsloven) § 22, stk 1, nr. 7.
Netudviklingsplanen præsenterer en samlet behovsvurdering af udviklingen af KONSTANT
Nets forsyningsnet. Behovsvurderingerne er udarbejdet på baggrund af Dansk Energi´s
prognoseværktøj (RA620) og Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2021.
Dansk Energi´s prognoseværktøj er anvendt til fremskrivning af elbiler, individuelle
varmepumper og VE-anlæg, da fordelingen ikke sker jævnt mellem by og land. Dette
begrundes ligeledes ved at Energistyrelsens Analyseforudsætninger ikke muliggør
fremskrivning på baggrund af geografisk kundesammensætning. Energistyrelsens
Analyseforudsætninger er anvendt til fremskrivning af klassik elforbrug.
KONSTANT Nets måledata for år 2020 er fremskrevet til år 2023, 2025, 2028 og 2033.
Der er udført netanalyse af 60 kV og 10/15 kV forsyningsnettet i simuleringsprogrammet Power
Factory, hvor der er foretaget følgende netberegninger for årene 2023, 2025, 2028 og 2033:
•
•
•
•
•

Load flow beregninger
N-1 beregninger
Stationsreserve beregninger
Netreserve beregninger
Restkapacitet beregninger

På baggrund af ovenstående beregningsresultater forventes der udfordringer med belastninger
på udvalgte 60 kV og 10/15 kV transformerer ved intaktnet.
Der forventes ingen udfordringer med belastninger eller spændinger på 60 kV strækninger ved
intaktnet.
Det kan fremhæves, at der forventes udfordringer med belastninger og spændinger på et
mindre antal 60 kV strækninger ved reserveforhold.
Der forventes større udfordringer med både belastninger og spændinger på 10/15 kV
strækninger ved intaktnet og i reserveforhold.
På baggrund af de beskrevne analyser forventes investeringerne i relation til
fleksibilitetsbehovet, tilvækst af nye kunder, reinvesteringer og målerudskiftning at udgøre ca.
200 mio. DKK i perioden 0 – 2 år pr. år. I de efterfølgende perioder 3 – 5 år og 6 – 10 år udgør
investeringerne ca. 300 mio. DKK pr. år.
Netudviklingsplanen giver et retvisende billede af, hvordan den forventede udvikling i
KONSTANT Nets forsyningnet ser ud i en 10-årig periode.
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2 Lovgivningsmæssige rammer
Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 119 af 06/02/2020 (elforsyningsloven) §
22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netområde på en
gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden skal offentliggøre hvert andet år.
De nærmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapital
2 i netvirksomhedsbekendtgørelsen. Heraf fremgår det, at netudviklingsplanen skal baseres på
det til enhver tid offentliggjorte format på Energistyrelsens hjemmeside.
Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet
samt sikre en bred høring af alle relevante aktører, jf. §§ 9 – 10 i
netvirksomhedsbekendtgørelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redegørelse for
resultaterne af høringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. § 11, stk. 1. Redegørelsen indsættes i
netudviklingsplanens bilag 1.
Netudviklingsplanen, redegørelsen for resultaterne fra høringsprocessen og Forsyningstilsynets
eventuelle anmodning om ændringer offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside den 1.
januar hvert andet år påbegyndende 2023, jf. § 13 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.
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3 Analyseforudsætninger
Netudviklingsplanen skal baseres på de senest offentliggjorte generelle
analyseforudsætninger1, som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne
analyseforudsætninger. Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for det
danske el- og gassystem frem mod 2040.
KONSTANT Nets analyseforudsætninger tager afsæt i en 2-delt fremskrivning. Det vil sige, at
eksisterende måledata for år 2020 bliver fremskrevet med klassisk elforbrug, som er dannet på
baggrund af Energistyrelsens analyseforudsætninger år 2021. Dertil er elbiler, individuelle
varmepumper og VE-anlæg fremskrevet på baggrund af Dansk Energi´s prognoseværktøj.
Ovenstående 2-delte fremskrivning danner grundlaget for KONSTANT Nets måledata for den
beskrevne beregningsperiode år 2023 til år 2033.

1

Analyseforudsætninger til Energinet
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3.1 De generelle analyseforudsætninger
Udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, i
KONSTANT Nets netområde redegøres nedenfor.
Fremskrivning af klassisk elforbrug er dannet på baggrund af Energistyrelsens
analyseforudsætningerne år 2021. I KONSTANT Nets forsyningsområde er der ikke kendskab
til større data centre og Power-to-X. Derfor er det kun klassisk elforbrug, store varmepumper og
elkedler, der ligger til grund for nedenstående fremskrivning år for år.
Den samlede fremskrivningsprocent fra år 2020 til år 2033 er 25,2 % for klassisk elforbrug.

Fremskrivning af klassisk forbrug
Årstal

Fremskrivningsprocent år til år

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

0,0000%
1,5211%
2,7841%
1,5344%
2,5946%
2,5033%
2,3323%
2,3951%
1,8328%
1,7034%
2,2560%
1,0124%
0,8109%
0,9688%
1,2320%
1,0580%
0,9592%
0,8849%
1,1961%
0,8780%
0,7645%
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3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger
Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de generelle
analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne
analyseforudsætninger er redegjort for nedenunder.
KONSTANT Nets analyseforudsætninger for udbredelsen af elbiler, individuelle varmepumper
og VE-anlæg er dannet på baggrund af Dansk Energi´s værktøj til stationsprognoser – AF21.
Prognoseværktøjet fremskriver udbredelsen af elbiler, individuelle varmepumper og VE-anlæg i
forhold til kundefordelingen under den givne hoved-, eller netstation.
Prognoseværktøjet tager udgangspunkt i analyseforudsætningerne beskrevet i RA620, da
nationale fremskrivninger for elbiler, individuelle varmepumper og VE produktion ikke direkte
kan anvendes for distributionsnettet. F.eks. vil fordelingen af elbiler og varmepumper ikke ske
jævnt fordelt mellem by og land.
Der er derfor behov for at få skabt en transparent metode for at regne på, hvordan de nationale
fremskrivninger vil påvirke distributionsnettet.
Netvirksomheden har i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som
indebærer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Nedenfor
identificeres og begrundes afvigelserne.

Afvigelse

Begrundelse

Fremskrivning af elbiler, individuelle

Nationale fremskrivninger for elbiler,

varmepumper og VE-anlæg.

individuelle varmepumper og VE-anlæg
ikke direkte kan anvendes for
distributionsnettet.

T ABEL 1 A FVIGELSE FRA E NERGISTYRELSENS ANALYSEFORUDSÆTNINGER SAMT BEGRUNDELSE
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4 Beskrivelse af KONSTANT Net A/S
Følgende afsnit indeholder et kort over netområdet og nøgletal for KONSTANT Net, herunder
generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for netanlæg samt nøgletal for
forbrug og produktion.

4.1 Kort over netområde
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4.2 Nøgletal
Formålet med netudviklingsplanerne er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører om
den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nøgletallene i dette afsnit giver et
indledende indblik i KONSTANT Net og dennes netområde, herunder størrelsesordenen,
indtægtsrammen (investeringsbehov) etc.

4.2.1 Generelt
Kontaktinformation

KONSTANT Net A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
7011 4509
kontakt@konstant.dk

Antal

238.494 stk.

afregningsmålere

4.2.2 Økonomi
De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for KONSTANT Net og
er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort økonomisk overblik.
Årlig omsætning

250.950.050 kr.

Indtægtsramme

286.942.301 kr.

Driftsomkostninger

127.721.344 kr.

Afskrivninger

130.499.072 kr.

Netaktiver

2.161.055.033 kr.
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4.2.3 Netanlæg
Nedenstående tabel er en oversigt over KONSTANT Nets netkomponenter i år 2020.
Antal transformere

87 stk.

60 kV

3.628 stk.

10-20/0,4 kV

Antal kabelskabe

61.285 Stk.

Antal elmålere

238.494 Stk.

Antal km kabel

266 km

60 kV kabel

fordelt på

241 km

60 kV luftledning

3.062 km

10 kV kabel

0 km

10 kV luftledning

5.051 km

0,4 kV kabel

4 km

0,4 kV luftledning

1.273 km

0,4 kV stikledning

spændingsniveau og
luft/jord

Antal tilslutninger
fordelt på

Nedenstående data bygger på
tarifferingsgrundlag for år 2020.

kundetyper i henhold

Tarif A:

til tarifmodel

1 stk.

A0

1 stk.

A høj

36 stk.

A lav

Tarif B:
0 stk.

B høj

1.354 stk.

B lav

Tarif C:
227.108 stk. C
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4.2.4 Forbrug og produktion
Nedenstående tabel er en oversigt over den samlede leverede mængde energi og nettab i
MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for år 2020 i KONSTANT
Nets netområde.
Leveret mængde

2.182.490 MWh

Nettab

73.720 MWh

Installeret

989,2 MW

produktionskapacitet
Installeret

< 1 MW

energilagerkapacitet
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5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 år)
En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de næste 10 år er en
fremskrivning af udviklingen i KONSTANT Nets netområde.

5.1 Ændringer i forbrug og produktion
Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede mængde og nettab i et 10
års perspektiv.
Leveret mængde

643.761 MWh

Nettab

12,1 %
2.604 MWh

Installeret

0 MW

produktionskapacitet
Installeret

0 MW

energilagerkapacitet

Der er i KONSTANT Net ingen kendskab til konkretet produktions,- eller energilager-anlæg,
hvilket afspejles i ovenstående ændring i installeret produktions,- og energilager-kapacitet.

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg
Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anlægsmassen i procent i et 10 års perspektiv
(udvikling i anlægsmasse i procent fra år 2023 og 10 år frem). Nedenstående anlægsmasse er
med udgangspunkt i kabelanlægsmassen.
Anlægsmasse

7,51 % 30-60 kV
6,53 % 10-20 kV
6,73 % 0,4 kV
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5.3 Anslået potentiel fleksibilitet
Tabellen nedenfor indeholder bl.a. en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion i
procent i et 10 års perspektiv (udvikling i procent fra år 2023 og 10 år frem).

Reduktion af

- % (Se nedenfor)

forbrug/øget
produktion
Reduktion af

0 % (Se nedenfor)

produktion/øget
forbrug

Reduktion af forbrug/øget produktion kan ikke umiddelbart omsættes til en procentsats, da
udgangspunktet i år 2023 er 0 MW. Stigningen fra år 2023 til år 2033 er 40,3 MW.
Reduktion af produktion/øget forbrug er sat til 0 % da der, som beskrevet i afsnit 6.1
Beregningsforudsætninger ikke er fremskrevet på produktion.
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgradering af
KONSTANT Nets elforsyningsnet
De efterfølgende afsnit beskriver behovsvurderingerne i områderne benævnt Djursland (inkl.
Samsø), Aarhus og syd, hvor område syd dækker området omkring Horsens, Hedensted,
Juelsminde og det nordlige Vejle.
For hvert område er behovsvurderingerne opdelt i afsnittet hovedstationer og 60 kV
strækninger.
Afsnittet hovedstationer beskriver hver hovedstation i det givne område med tilhørende
behovsvurdering i normal- og reservedrift, mellemspændingsnettets kabelstrækninger samt alle
netstationer.
Afsnittet 60 kV strækninger beskriver behovsvurderingen for alle 60 kV kabelstrækninger i det
givne område.
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6.1 Beregningsforudsætninger
Dette afsnit beskriver de beregningsforudsætninger der ligger til grund for indeværende
behovsvurderingen.
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Beregningerne er udført i PowerFactory med år 2020 målerdata som reference. Der
beregnes på 8760 timer i hele høj- og mellemspændingsnettet. Det vil sige, på alle 60
kV transformere, 60 kV strækninger, 10/15 kV strækninger og 10/15 kV transformere.
Der er beregnet ned til lavspændingssiden af 10-15/0,4 kV transformeren.
Beregningerne er fortaget på baggrund af intakt net. Det betyder at, der i beregningerne
ikke er taget højde for evt. omlægninger i forbindelse med fejl eller aflastning af
forsyningsnettet.
Beregningerne er udført med baggrund i de af bilag 18 beskrevne 60 kV kabel- og
luftlinjeudskiftninger med respekt for forventet idriftsættelsestidspunkt.
Beregningerne er foretaget uden fremskrivninger af naboselskabers måledata, da det
ikke har været muligt at fremskaffe disse.
Belastningsfremskrivninger er alene foretaget for aktiv effekt. Reaktiv effekt er ikke
fremskrevet.
Der er ikke medtaget decentralt produktion i beregningerne, som ligger i
forespørgselsstadie.
Beregningsforudsætningerne for KONSTANT er, at der på en 60 kV station som
minimum skal være stations,- eller net-reserve. Stationer der er beliggende i byzone
eller forsyner en byzone skal både have stations,- og net-reserve. Stationer der er
beliggende i landzone eller forsyner en landzone skal enten have stations,- eller netreserve.
Dimensioneringskriterierne for 60 kV transformere er:
o Normaldrift: der tillades maksimalt 80 % belastning af transformeren.
o Reservedrift: der tillades maksimalt 120 % belastning af transformeren.
Dimensioneringskriterierne for 60 kV luft- og kabelstrækninger er:
o Normaldrift: der tillades maksimalt 100 % belastning af luftledningen eller kablet.
o Reservedrift: der tillades maksimalt 110 % belastning af luftledningen eller kablet
Dimensioneringskriterierne for 10/15 kV transformere er:
o Normaldrift: der tillades maksimalt 100 % belastning af transformeren.
o Reservedrift: der tillades maksimalt 120 % belastning af transformeren.
Dimensioneringskriterierne for 10/15 kV kabelstrækninger er:
o Normaldrift: der tillades maksimalt 100 % belastning af luftledningen eller kablet.
o Reservedrift: der tillades maksimalt 110 % belastning af luftledningen eller kablet
Dimensioneringskriterierne for netreserve er:
o Omkoblinger i forsyningsnettet skal udføres som radialt net. Radialer må ikke
kobles parallelt sammen eller som formasket net.
o Spændingskvaliteten i mellemspændingsnettet må ikke differentiere mere end 5
% af nominel spænding.
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6.2 Ordforklaring
Beskrivelse
Hovedstation
Netstation
Strækning
Intakt net
Opdelt drift

N-1

Stationsreserve

Netreserve

Betydning
60 kV station, inkl. 60 kV transformer m.m.
10/15 kV station inkl. 10/15 kV transformer m.m.
Kabelstrækning der ligger mellem 2 hoved,- eller netstationer.
Normal tilstand for forsyningsnettet.
At der er placeret 2 stk. 60 kV transformere på en hovedstation,
hvor det er muligt, at have begge transformere i drift på samme
tid og derved fordele mellemspændingsnettets belastning på
begge transformere.
N-1 beskriver forholdene i forsyningsnettet i det tilfælde, at en
tilfældig komponent tages ud af drift som følge af fejl eller
revision mm.
Beskriver reserveforholdene på de hovedstationer der er 2 stk.
transformere og den ene af transformerne tages ud af drift og
den anden transformer kan overtage den fulde belastningen.
Beskriver reserveforholdene hvor en hel hovedstation tages ud
af drift og det underliggen mellemspændingsnet kan opsamles
af de nærliggende hovedstationer.

6.3 Kommuneplaner
I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er relevante kommuneplaner blevet
gennemgået og undersøgt for mulige indvirkning på KONSTANT Nets forsyningsnet. Der er på
baggrund af kommuneplanerne ikke fundet nogle konkrete planer der har indvirkning på
KONSTANT Nets forsyningsnet.
Dog er KONSTANT Net bekendt med Aarhus Kommunes planer omhandlende 10 stk. geotermi
anlæg. Det har ikke været muligt at fremskaffe placeringer eller effektbehov, men effektbehovet
vil have en vis indvirkning på KONSTANT Nets forsyningsnet.
Ligeledes foreligger der planer om en stor havneudvidelse på Aarhus havn. Havneudvidelsen
forventes at blive en fordobling af arealet på havnen hvis havneudvidelsen realiseres. Dette vil
have stor indvirkning på det eksisterende forsyningsnet i området og vil forventeligt kræve store
økonomiske omkostninger.
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6.4 Energinet
KONSTANT Net samarbejder med Energinet på flere forskellig plan. Der foregår et løbende
kontakt og dialog i forbindelse med RUS planlægning, nye forbrugs,- eller produktionstilslutninger samt nye og eksisterende indfødningspunkter.
Derudover deltager KONSTANT Net i NetSamarbejdsUdvalget (NSU) som faciliteres af Dansk
Energi og Energinet.

6.4.1 Indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver KONSTANT Nets nuværende og forventede fremtidige 150/60 kV
indfødningspunkter fra Energinet i områderne Djursland, Aarhus og Syd.

6.4.1.1 Djursland
I område Djursland er der på nuværende tidspunkt to indfødningspunkter fra Energinet.
Indfødningspunkterne er beskrevet i de følgende afsnit.

6.4.1.1.1 Nuværende indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver nuværende 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.1.1.1 Station MES
Station MES indeholder to 150/60 kV transformere, der kan driftes parallelt. Station MES
forsyner en stor del af område Djursland.
Det er forventeligt, at station MES skal reinvesteres fra Energinets side indenfor en periode på
5-10 år.

6.4.1.1.1.2 Station ÅSP
Station ÅSP indeholder en 150/60 kV transformer. Station ÅSP forsyner den østlige del af
område Djursland.
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6.4.1.1.2 Fremtidige indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver mulige fremtidige 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.1.2.1 Station NØA
Grundet stor efterspørgsel af decentrale produktionsanlæg i område Djursland omkring station
NØA er et nyt indfødningspunkt en mulighed indenfor en periode på 5 år. Indfødningspunktet
NØA er ikke en del af beregningsgrundlaget i denne rapport.
Den endelige beslutning omkring indfødningspunktet afhænger af den fremtidige udvikling af
decentral produktionsanlæg og Energinets beslutningsgrundlag.

6.4.1.1.2.2 Station VIV (N1´s område)
Grundet stor efterspørgsel af decentrale produktionsanlæg i område Djursland omkring station
VIV, er et nyt indfødningspunkt en mulighed indenfor en periode på 5 år. Indfødningspunktet
VIV er ikke en del af beregningsgrundlaget i denne rapport.
Den endelige beslutning omkring indfødningspunktet afhænger af den fremtidige udvikling af
decentrale produktionsanlæg og Energinets beslutningsgrundlag

6.4.1.2 Aarhus
I område Aarhus er der på nuværende tidspunkt tre indfødningspunker fra Energinet.
Indfødningspunkterne er beskrevet i de følgende afsnit.

6.4.1.2.1 Nuværende indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver nuværende 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.2.1.1 Station HAS
Station HAS indeholder to 150/60 kV transformere, hvor den ene transformer forsyner ind i
DINELs forsyningsområde og den anden transformer forsyner KONSTANTs forsyningsområde.
Det er forventeligt, at station HAS skal reinvesteres fra KONSTANTs side indenfor en periode
på 5 år.
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6.4.1.2.1.2 Station HSK (Dinel´s område)
Station HSK indeholder en 150/60 kV transformer. Station HSK forsyner den sydlige del af
område Aarhus.

6.4.1.2.1.3 Station MLP
Station MLP indeholder en 150/60 kV transformer. Station MLP forsyner den nordlige del af
område Aarhus.

6.4.1.2.2 Fremtidige indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver mulige fremtidige 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.2.2.1 Station TRI
Grundet stor efterspørgsel af decentrale produktionsanlæg i området omkring station TRI er et
nyt indfødningspunkt en mulighed indenfor en periode på 5 år. Indfødningspunktet TRI er ikke
en del af beregningsgrundlaget i denne rapport.
Den endelige beslutning omkring indfødningspunktet afhænger af den fremtidige udvikling af
decentrale produktionsanlæg og KONSTANT Nets beslutningsgrundlag.

6.4.1.3 Syd
I område Syd er der på nuværende tidspunkt to indfødningspunker fra Energinet.
Indfødningspunkterne er beskrevet i de følgende afsnit.
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6.4.1.3.1 Nuværende indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver nuværende 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.3.1.1 Station HAT
Station HAT indeholder to 150/60 kV transformere. Ved intakt net drives transformerne parallelt.
Station HAT forsyner størstedelen af område Syd og en del af N1´s forsyningsnet.
Det er forventeligt, at station HAT skal reinvesteres fra Energinets side indenfor en periode på 5
år.

6.4.1.3.1.2 Station KNA
Station KNA indeholder to 150/60 kV transformere.
Station KNA ligger i N1 forsyningsområde og forsyner en lille del af KONSTANTs område Syd.

6.4.1.3.2 Fremtidige indfødningspunkter
Dette afsnit beskriver mulige fremtidige 150/60 kV indfødningspunkter fra Energinet.

6.4.1.3.2.1 Station HST
Grundet stigende effektbehov og begrænset mulighed for genforsyning af område Syd i tilfælde
af udfald af Station HAT, har KONSTANT Net redegjort i et rationale for behovet, for et nyt
indfødningspunkt i område Syd.
Nyt indfødningspunkt Station HST forventes idriftsat i år 2026.
Beregningsgrundlaget for denne rapport er udarbejdet med udgangspunkt i nyt
indfødningspunkt i år 2026 med en 150/60 kV transformer.
Grundet stigende effektbehov i området Syd bør der være stationsreserve på station HST i
henhold RA578. Derfor anbefaler KONSTANT Net, at etablerer to 150/60 kV transformerer på
station HST.
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6.5 Decentral produktion
Som beskrevet i afsnit 6.1 Beregningsforudsætninger så er decentralt produktion ikke en del af
beregningerne der ligger til grund for indeværende rapport. Nedenstående bilag viser de
foreliggende henvendelser KONSTANT Net har på decentral produktion.
Bilag 146 - VE-Pipeline
Bilag 147 - Oversigtskort VE projekter - område NORD (Aarhus + Djursland)
Bilag 148 - Oversigtskort VE projekter - område SYD
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6.6 Behovsvurdering område Djursland
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for område Djursland.
Følgende bilag viser den geografiske placering samt nuværende og forventede fremtidig
netstruktur.
Bilag 2 - 60 kV geografisk visning område Djursland
Bilag 3 - 60 kV geografisk visning område Samsø
Bilag 4 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2023
Bilag 5 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2025
Bilag 6 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2028
Bilag 7 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2033

6.6.1 Hovedstationer
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle hovedstationer i område Djursland opdelt på
spændingsniveauerne 60 kV og 15 kV.
60 kV stationerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne station i normal koblingstilstand for det underliggende
forsyningsnettet. Reservedrift angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor den ene
transformer på hovedstationen er ude af drift.
Bilag 149 - Restkapacitet forbrug område Djursland & Aarhus viser restkapaciteten for hver af
de oplistede hovedstationer i område Djursland & Aarhus.
Bilag 150 - Restkapacitet forbrug område Syd viser restkapaciteten for hver af de oplistede
hovedstationer i område Syd.
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6.6.1.1 Station BAS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BAS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BAS er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.1.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,77 MVA
Maks belastning år 2025: 6,42 MVA
Maks belastning år 2028: 7,79 MVA
Maks belastning år 2033: 10,61 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 6,24 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station BAS i år 2033, da belastningen overstiger 80% af
nominelbelastningen.

6.6.1.1.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BAS ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station BAS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.1.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BAS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 19 - BAS 15 kV radialer.
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6.6.1.1.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BAS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.1.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BAR ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station BAR.

Den maksimale belastning er på 138 %.
Der pågår på nuværende tidspunkt netforstærkning i det beskrevne område.
Station BAS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne EBT, BEG og KLU.
Se bilag 21 - EBT 15 kV radialer, bilag 20 - BEG 15 kV radialer og bilag 25 - KLU 15 kV
radialer..
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6.6.1.1.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station BAS fra
år 2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 988, 1966, 2403 og 2550 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 988 forventes at være 0,01 MW / 0,05 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1966 forventes at være 0,01 MW / 0,08 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2403 forventes at være 0,03 MW / 0,14 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2550 forventes at være 0,01 MW / 0,03 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2550 forventes at være 0,01 MW / 0,09 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2550 forventes at være 0,02 MW / 0,21 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2550 forventes at være 0,02 MW / 0,53 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 988 og 1966 er tilsluttet på radial 04BJØD.
Distributionstransformer 2403 og 2550 er tilsluttet på radial 07VIGE.
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6.6.1.2 Station BEG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BEG. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BEG er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.2.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,55 MVA
Maks belastning år 2025: 5,82 MVA
Maks belastning år 2028: 6,09 MVA
Maks belastning år 2033: 8,15 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,51 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
mindre udfordringerne med belastningen på station BEG i år 2033, da belastningen overstiger
80% af nominelbelastningen.

6.6.1.2.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BEG ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station BEG. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.2.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BEG. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 20 - BEG 15 kV radialer.
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6.6.1.2.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der udfordringerne med
spændingskvaliteten radial 04STRA på mellemspændingsnettet under station BEG fra år 2025 i
normaldrift. Fra år 2025 og frem til år 2033 forværres spændingskvaliteten på radial 04STRA.

6.6.1.2.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BEG ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station BEG´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BAS.
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6.6.1.2.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station BEG fra
år 2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 783, 2471, 2536 og 2565 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 783 forventes at være 0,01 MW / 0,03 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 783 forventes at være 0,01 MW / 0,10 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 783 forventes at være 0,02 MW / 0,36 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 783 forventes at være 0,03 MW / 0,96 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2471 forventes at være 0,02 MW / 0,07 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2536 forventes at være 0,02 MW / 0,18 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2536 forventes at være 0,03 MW / 0,40 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2536 forventes at være 0,04 MW / 0,88 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2536 forventes at være 0,05 MW / 2,06 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2565 forventes at være 0,02 MW / 0,10 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2565 forventes at være 0,04 MW / 0,34 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 783 er tilsluttet på radial 04STRA.
Distributionstransformer 2471 og 2565 er tilsluttet på radial 08BORU.
Distributionstransformer 2536 er tilsluttet på radial 05KONG.
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6.6.1.3 Station EBT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station EBT. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station EBT er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 10
MVA.
Der investeres i øjeblikket 35-40 millioner i mellemspændingsnettet omkring station EBT, BAS
og HYL grundet spændingsudfordringer og manglende muligheder for reserveforsyning i
området.
Station EBT forventes at skulle reinvesteres inden år 2028, da 60 kV anlægget, 10 kV anlægget
og stationsbygningen er nedslidt.
6.6.1.3.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 10,35 MVA
Maks belastning år 2025: 10,98 MVA
Maks belastning år 2028: 13,58 MVA
Maks belastning år 2033: 20,65 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 11,23 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station EBT i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.3.2 Reservedrift - transformer
Der er på station EBT krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger i år 2028 forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station EBT. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.6.1.3.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station EBT. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 21 - EBT 15 kV radialer.

6.6.1.3.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der udfordringerne med
spændingskvaliteten på radial 12ØER på mellemspændingsnettet under station EBT fra år
2023 i normaldrift. Fra år 2023 og frem til år 2033 forværres spændingskvaliteten på radial
12ØER.

6.6.1.3.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station EBT ikke udfordringerne med belastningerne ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station EBT.

Den maksimale spændingsændring er på 11,68 % af nominelspændingen.
Der pågår på nuværende tidspunkt netforstærkning i det beskrevne område. Der forventes dog
stadig behov for en ny 60 kV station syd for station EBT på grund af manglende mulighed for at
opretholde spændingskvaliteten indenfor beregningsforudsætningerne.
Station EBT´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BAS og HYL.
Se bilag 19 - BAS 15 kV radialer og bilag 24 - HYL 15 kV radialer.
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6.6.1.3.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station EBT fra
år 2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 689 og 909 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 689 forventes at være 0,04 MW / 0,14 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 909 forventes at være 0,02 MW / 0,03 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 689 er tilsluttet på radial 02EGSM.
Distributionstransformer 909 er tilsluttet på radial 013DRÅB.
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6.6.1.4 Station FUG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station FUG. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station FUG er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 10 MVA og 6
MVA.
Station FUG overtog i år 2021 en stor del af belastningen fra station GRN som er blevet
nedlagt. Denne forøgelse i belastningen er ikke med i de efterfølgende forudsætninger. Der
forventes dog ikke udfordringer med belastningerne i området omkring FUG de næste 0-2 år.
6.6.1.4.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 3,74 MVA
Maks belastning år 2025: 3,94 MVA
Maks belastning år 2028: 4,58 MVA
Maks belastning år 2033: 6,09 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 4,06 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station FUG i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.4.2 Reservedrift - transformer
Der er på station FUG krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station FUG. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.6.1.4.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station FUG. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 22 - FUG 15 kV radialer.

6.6.1.4.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station FUG frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.4.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station FUG ikke udfordringerne med belastningerne ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station FUG.

Den maksimale spændingsændring er på 5,77 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station FUG´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne TRS og SLA.
Se bilag 33 - TRS 15 kV radialer og bilag 32 - SLA 15 kV radialer.

6.6.1.4.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station FUG fra
år 2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 921 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 921 forventes at være 0,02 MW / 0,06 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 921 er tilsluttet på radial 02KRAG.
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6.6.1.5 Station GLB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station GLB. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station GLB er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.5.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,47 MVA
Maks belastning år 2025: 5,89 MVA
Maks belastning år 2028: 6,99 MVA
Maks belastning år 2033: 9,96 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,39 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station GLB i år 2033 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.6.1.5.2 Reservedrift - transformer
Der er på station GLB ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station GLB. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.5.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station GLB. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 23 - GLB 15 kV radialer.
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6.6.1.5.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der udfordringerne med
spændingskvaliteten på radial 04SVAP på mellemspændingsnettet under station GLB fra år
2023 i normaldrift. Fra år 2023 og frem til år 2033 forværres spændingskvaliteten på radial
04SVAP.

6.6.1.5.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station GLB ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station GLB.

Den maksimale spændingsændring er på 8,5 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station GLB´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne RMT og ÅSP.
Se bilag 31 - RMT 15 kV radialer og bilag 35 - ÅSP 15 kV radialer.
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6.6.1.5.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station GLB fra
år 2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 831, 834, 885, 989, 1508
og 2108 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 831 forventes at være 0,002 MW / 0,01 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 831 forventes at være 0,01 MW / 0,1 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 834 forventes at være 0,01 MW / 0,03 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 885 forventes at være 0,03 MW / 0,15 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 989 forventes at være 0,04 MW / 1,65 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 989 forventes at være 0,05 MW / 3,16 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 989 forventes at være 0,06 MW / 6,36 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 989 forventes at være 0,08 MW / 11,45 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1508 forventes at være 0,02 MW / 0,06 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1508 forventes at være 0,03 MW / 0,22 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1508 forventes at være 0,04 MW / 0,66 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1508 forventes at være 0,06 MW / 1,66 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2108 forventes at være 0,01 MW / 0,05 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 831 og 2108 er tilsluttet på radial 03SKIN.
Distributionstransformer 834, 885 og 989 er tilsluttet på radial 02BØNN.
Distributionstransformer 1508 er tilsluttet på radial 04SVAP.
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6.6.1.6 Station HYL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station HYL. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station HYL er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.6.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 1,48 MVA
Maks belastning år 2025: 1,67 MVA
Maks belastning år 2028: 1,97 MVA
Maks belastning år 2033: 2,97 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 1,59 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station HYL i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.6.2 Reservedrift - transformer
Der er på station HYL ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station HYL. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.6.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station HYL. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 24 - HYL 15 kV radialer.
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6.6.1.6.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station HYL frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.6.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station HYL ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station HYL´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne NØA og TRS.

6.6.1.6.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station HYL fra
år 2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 825, 1672, 2137 og 2143 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 825 forventes at være 0,004 MW / 0,03 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 825 forventes at være 0,01 MW / 0,06 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 825 forventes at være 0,01 MW / 0,14 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 825 forventes at være 0,02 MW / 0,26 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1672 forventes at være 0,03 MW / 0,09 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2137 forventes at være 0,01 MW / 0,04 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2137 forventes at være 0,02 MW / 0,08 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2143 forventes at være 0,01 MW / 0,03 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2143 forventes at være 0,01 MW / 0,24 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2143 forventes at være 0,02 MW / 1,13 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 825, 1672 og 2143 er tilsluttet på radial 01GRAV.
Distributionstransformer 2137 er tilsluttet på radial 02FUGS.
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6.6.1.7 Station KLU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station KLU. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station KLU er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.7.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,60 MVA
Maks belastning år 2025: 7,44 MVA
Maks belastning år 2028: 9,08 MVA
Maks belastning år 2033: 13,23 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 7,16 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station KLU i år 2028 i normaldrift da belastningen
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.7.2 Reservedrift - transformer
Der er på station KLU ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station KLU. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.7.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station KLU. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 25 - KLU 15 kV radialer.
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6.6.1.7.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station KLU frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.7.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station KLU ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station KLU.

Den maksimale spændingsændring er på 7,84 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station GLB´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne PDS, BAS og TNP.
Se bilag 30 - PDS TRF2 15 kV radialer, bilag 19 - BAS 15 kV radialer og bilag 50 - TNP 10 kV
radialer.

6.6.1.7.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station KLU frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.6.1.8 Station MES
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station MES. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station MES er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 10
MVA.
6.6.1.8.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,56 MVA
Maks belastning år 2025: 10,02 MVA
Maks belastning år 2028: 10,64 MVA
Maks belastning år 2033: 13,67 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,31 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station MES i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.8.2 Reservedrift - transformer
Der er på station MES krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger i år 2033 forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station MES. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.8.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station MES. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 26 - MES 15 kV radialer.
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6.6.1.8.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station MES frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.8.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station MES ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station MES.

Den maksimale spændingsændring er på 6,18 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station MES´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne PDS, BAS, KLU, NØA og RMT.
Se bilag 30 - PDS TRF2 15 kV radialer, bilag 19 - BAS 15 kV radialer, bilag 25 - KLU 15 kV
radialer, bilag 28 - NØA 15 kV radialer og bilag 31 - RMT 15 kV radialer.

6.6.1.8.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station MES fra
år 2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 2069 og 2426 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2069 forventes at være 0,01 MW / 0,01 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2069 forventes at være 0,01 MW / 0,09 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2426 forventes at være 0,002 MW / 0,01 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 2069 er tilsluttet på radial 09FREL.
Distributionstransformer 2426 er tilsluttet på radial 05THOR.
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6.6.1.9 Station MÅR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station MÅR. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station MÅR er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 6 MVA.
6.6.1.9.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 3,90 MVA
Maks belastning år 2025: 4,10 MVA
Maks belastning år 2028: 2,01 MVA
Maks belastning år 2033: 4,68 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 1,94 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station MÅR i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.9.2 Reservedrift - transformer
Der er på station MÅR ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station MÅR. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.9.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station MÅR. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 27 - MÅR 15 kV radialer.
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6.6.1.9.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station MÅR frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.9.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station MÅR ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station MÅR´s mellemspændingsnet opsamles af station VST.

6.6.1.9.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station MÅR frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.6.1.10 Station NØA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station NØA. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station NØA er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.10.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,24 MVA
Maks belastning år 2025: 6,24 MVA
Maks belastning år 2028: 6,24 MVA
Maks belastning år 2033: 6,58 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 6,30 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station NØA i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.10.2 Reservedrift - transformer
Der er på station NØA ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station NØA. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.10.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station NØA. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 28 - NØA 15 kV radialer.
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6.6.1.10.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station NØA frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.10.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station NØA både udfordringerne med belastninger og spændingsændringer ved
opsamling af mellemspændingsnettet under station NØA.

Den maksimale belastning er på 224 %.
Den maksimale spændingsændring er på 22,61 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station NØA´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne MES, BAS og TRS.
Se bilag 26 - MES 15 kV radialer, bilag 19 - BAS 15 kV radialer og bilag 33 - TRS 15 kV
radialer.

6.6.1.10.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station NØA fra
år 2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 2174 og 2659 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2174 forventes at være 0,01 MW / 0,12 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2659 forventes at være 0,02 MW / 0,09 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2659 forventes at være 0,03 MW / 0,20 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 2174 og 2659 er tilsluttet på radial 03KÆRB.
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6.6.1.11 Station PDS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station PDS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station PDS er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 10
MVA.
6.6.1.11.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 10,61 MVA
Maks belastning år 2025: 11,38 MVA
Maks belastning år 2028: 12,50 MVA
Maks belastning år 2033: 14,78 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 11,56 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station PDS i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.11.2 Reservedrift - transformer
Der er på station PDS krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større by,- og industriområder. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger i år 2028 forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station PDS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.11.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station PDS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 29 - PDS TRF1 15 kV radialer og
bilag 30 - PDS TRF2 15 kV radialer.
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6.6.1.11.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station PDS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.11.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station PDS ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station PDS.

Den maksimale belastning er på 116 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station PDS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne MES og KLU.
Se bilag 26 - MES 15 kV radialer og bilag 25 - KLU 15 kV radialer..

6.6.1.11.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station FUG fra
år 2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 2044 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2044 forventes at være 0,005 MW / 0,02 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2044 forventes at være 0,01 MW / 0,07 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2044 forventes at være 0,01 MW / 0,27 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 2044 er tilsluttet på radial 11RING.
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6.6.1.12 Station RMT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station RMT. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station RMT er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.
6.6.1.12.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,18 MVA
Maks belastning år 2025: 5,40 MVA
Maks belastning år 2028: 5,71 MVA
Maks belastning år 2033: 6,05 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,55 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station RMT i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.12.2 Reservedrift - transformer
Der er på station RMT ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station RMT. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.12.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station RMT. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 31 - RMT 15 kV radialer.
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6.6.1.12.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station RMT frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.12.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station RMT ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station RMT.

Den maksimale spændingsændring er på 6,73 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station RMT´s mellemspændingsnet opsamles af station GLB.
Se bilag 23 - GLB 15 kV radialer.

6.6.1.12.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station RMT fra
år 2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 1509 og 2405 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1509 forventes at være 0,005 MW / 0,04 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2405 forventes at være 0,01 MW / 0,04 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2405 forventes at være 0,01 MW / 0,16 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1509 og 2405 er tilsluttet på radial 02ØRUM.
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6.6.1.13 Station SLA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station SLA. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station SLA er der placeret to 60/15 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.
6.6.1.13.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 8,16 MVA
Maks belastning år 2025: 8,55 MVA
Maks belastning år 2028: 9,48 MVA
Maks belastning år 2033: 12,48 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 8,90 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station SLA i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.13.2 Reservedrift - transformer
Der er på station SLA krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station SLA. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.13.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station SLA. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 32 - SLA 15 kV radialer.
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6.6.1.13.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station SLA frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.13.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station SLA ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station SLA´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ÅSP og FUG.

6.6.1.13.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station SLA frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.6.1.14 Station TRS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TRS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TRS er der placeret én 60/15 kV transformer med en størrelse på 20 MVA.
6.6.1.14.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,50 MVA
Maks belastning år 2025: 5,50 MVA
Maks belastning år 2028: 5,83 MVA
Maks belastning år 2033: 6,23 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,65 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station TRS i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.6.1.14.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TRS ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station TRS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.14.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TRS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 33 - TRS 15 kV radialer.
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6.6.1.14.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TRS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.14.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TRS ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station TRS.

Den maksimale spændingsændring er på 6,71 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station TRS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne FUG, HYL og NØA.
Se bilag 22 - FUG 15 kV radialer, bilag 24 - HYL 15 kV radialer og bilag 28- NØA 15 kV
radialer.

6.6.1.14.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station TRS fra
år 2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 1583 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1583 forventes at være 0,01 MW / 0,05 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1583 er tilsluttet på radial 02TIRS.
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6.6.1.15 Station VST
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station VST. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station VST er der placeret to 60/15 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.
6.6.1.15.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,90 MVA
Maks belastning år 2025: 6,91 MVA
Maks belastning år 2028: 6,90 MVA
Maks belastning år 2033: 8,95 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 7,46 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station VST i år 2033 i normaldrift. Der er på station VST
ikke mulighed for opdelt drift, men belastningen overstiger ikke 80% af nominelbelastningen på
den ene transformer.
Baggrund for at der ikke er nogen udvikling i belastningerne på station VST fra år 2023 til år
2028 skal findes i, at der er meget produktion tilkoblet. Dette betyder, at det først er i år 2033,
belastningen overstiger den nuværende produktion.

6.6.1.15.2 Reservedrift - transformer
Der er på station VST ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i en landzone og
forsyner mindre byområder. Der er dog placeret to transformere på station VST og der kan af
belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne analyseforudsætninger ikke
forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke overstiger 120 % af den
mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station VST. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.6.1.15.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station VST. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 34 - VST 15 kV radialer.

6.6.1.15.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station VST frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.15.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station VST ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station VST´s mellemspændingsnet opsamles af station MÅR.

6.6.1.15.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station VST fra
år 2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 1021 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1021 forventes at være 0,02 MW / 0,05 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1021 er tilsluttet på radial 11TORU.
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6.6.1.16 Station ÅSP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ÅSP. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ÅSP er der placeret to 60/15 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.
6.6.1.16.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 11,75 MVA
Maks belastning år 2025: 12,36 MVA
Maks belastning år 2028: 13,18 MVA
Maks belastning år 2033: 16,92 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 12,77 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station ÅSP i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.6.1.16.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ÅSP krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større by,- og industriområder. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station ÅSP. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.6.1.16.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ÅSP. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 35 - ÅSP 15 kV radialer.
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6.6.1.16.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ÅSP frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.6.1.16.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ÅSP ikke udfordringerne med belastningerne ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station ÅSP.

Den maksimale spændingsændring er på 7,66 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station ÅSP´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne GLB og SLA.
Se bilag 23 - GLB 15 kV radialer og bilag 32 - SLA 15 kV radialer.

Side 61

6.6.1.16.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station ÅSP fra
år 2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 1363 og 1502 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1363 forventes at være 0,05 MW / 0,04 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1363 forventes at være 0,08 MW / 0,04 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1363 forventes at være 0,10 MW / 0,04 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1502 forventes at være 0,01 MW / 0,17 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1502 forventes at være 0,01 MW / 0,17 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1502 forventes at være 0,01 MW / 0,14 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1502 forventes at være 0,01 MW / 0,13 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1363 er tilsluttet på radial 04ENER.
Distributionstransformer 1502 er tilsluttet på radial 08HAMM.
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6.6.2 60 kV strækninger
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle 60 kV strækninger i område Djursland.
Afsnittet 60 kV strækningerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne 60 kV strækning i normal koblingstilstand. Reservedrift
angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor reserveforholdene for den givne 60 kV
strækning belastes maksimalt ved at tage en vilkårlig 60 kV strækning ud af drift.

6.6.2.1 BAS – BEG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BAS – BEG. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BAS –
BEG kan ses af bilag 75.

6.6.2.1.1 Normaldrift
60 kV strækningen BAS – BEG vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 21 %

6.6.2.1.2 Reservedrift
60 kV strækningen BAS – BEG vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KNU – MÅR og KNU – VST.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen BAS – BEG vil være 72 %.
60 kV Strækningen BAS – BEG er et radialt net.
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6.6.2.2 BAS – EBT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BAS – EBT. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BAS –
EBT kan ses af bilag 76.

6.6.2.2.1 Normaldrift
60 kV strækningen BAS – EBT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 23 %

6.6.2.2.2 Reservedrift
60 kV strækningen BAS – EBT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MES – NØA. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BAS – EBT vil være 62 %.
60 kV Strækningen BAS – EBT er en del af et ringnet.

6.6.2.3 BAS – MES
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BAS – MES. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BAS –
MES kan ses af bilag 77.

6.6.2.3.1 Normaldrift
60 kV strækningen BAS – MES vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 42 %

6.6.2.3.2 Reservedrift
60 kV strækningen BAS – MES vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MES – NØA. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BAS – MES vil være 89 %.
60 kV Strækningen BAS – MES er en del af et ringnet.
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6.6.2.4 BEG – MÅR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BEG – MÅR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BEG –
MÅR kan ses af bilag 145.

6.6.2.4.1 Normaldrift
60 kV strækningen BEG – MÅR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. 60 kV
strækningen BEG – MÅR er i normaldrift ude af drift. 60 kV strækningen er en backup
forbindelse for Samsø.

6.6.2.4.2 Reservedrift
60 kV strækningen BEG – MÅR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningerne KNU – MÅR og KNU – VST.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen BEG – MÅR vil være 79 %.
60 kV Strækningen BEG – MÅR er en backup forbindelse for Samsø og er udført som radialt
net. I en reservesituation vil strækningen overtage station MÅR og station VST.

6.6.2.5 EBT – HYL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen EBT – HYL. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen EBT –
HYL kan ses af bilag 78.

6.6.2.5.1 Normaldrift
60 kV strækningen EBT – HYL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 16 %

6.6.2.5.2 Reservedrift
60 kV strækningen EBT – HYL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BAS – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen EBT – HYL vil være 70 %.
60 kV Strækningen EBT – HYL er en del af et ringnet.
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6.6.2.6 FUG – SLA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen FUG – SLA. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen FUG –
SLA kan ses af bilag 79.

6.6.2.6.1 Normaldrift
60 kV strækningen FUG – SLA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 22 %

6.6.2.6.2 Reservedrift
60 kV strækningen FUG – SLA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FUG – TRS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen FUG – SLA vil være 22 %. 60 kV strækningen FUG – TRS er
normalt ubelastet, da forbindelsen fungerer som en reserveforbindelse.

6.6.2.7 FUG – TRS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen FUG – TRS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen FUG –
TRS kan ses af bilag 80.

6.6.2.7.1 Normaldrift
60 kV strækningen FUG – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 2 %
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6.6.2.7.2 Reservedrift
60 kV strækningen FUG – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FUG – SLA. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen FUG – TRS vil være 21 %.
60 kV Strækningen FUG – TRS er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station FUG og SLA ved fejl på 60 kV strækningen FUG – SLA. Dette vil ske
ved at slutte bryderen i station RMT mod station GLB.

6.6.2.8 GLB – RMT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen GLB – RMT. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen GLB –
RMT kan ses af bilag 81.

6.6.2.8.1 Normaldrift
60 kV strækningen GLB – RMT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 1 %

6.6.2.8.2 Reservedrift
60 kV strækningen GLB – RMT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen GLB – ÅSP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen GLB – RMT vil være 14 %.
60 kV Strækningen GLB – RMT er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station GLB ved fejl på 60 kV strækningen GLB – ÅSP. Dette vil ske ved at
slutte bryderen i station RMT mod station GLB.
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6.6.2.9 GLB – ÅSP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen GLB – ÅSP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen GLB –
ÅSP kan ses af bilag 82.

6.6.2.9.1 Normaldrift
60 kV strækningen GLB – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 14 %

6.6.2.9.2 Reservedrift
60 kV strækningen GLB – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MES – RMT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen GLB – ÅSP vil være 23 %.
60 kV Strækningen GLB – ÅSP er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station RMT ved fejl på 60 kV strækningen MES – RMT. Dette vil ske ved at
slutte bryderen i station RMT mod station GLB.

6.6.2.10 HSL – KLU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HSL – KLU. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HSL –
KLU kan ses af bilag 83.
60 kV stationen HSL ligger i N1´s forsyningsområde.

6.6.2.10.1 Normaldrift
60 kV strækningen HSL – KLU vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 9 %
Denne beregning er dog ikke retvisende da målerdata for strækningerne HSL – KLU ikke har
været mulige at fremskaffe.
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6.6.2.10.2 Reservedrift
60 kV strækningen HSL – KLU vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen ELE – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HSL – KLU vil være 55 %.
60 kV Strækningen HSL – KLU er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station ELE og SMO ved fejl på 60 kV strækningen ELE – MLP. Dette vil ske
ved at slutte bryderen i station TNP mod station SMO.
Denne beregning er dog ikke retvisende da målerdata for strækningerne HSL – KLU ikke har
været mulige at fremskaffe.

6.6.2.11 HYL – TRS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HYL – TRS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HYL –
TRS kan ses af bilag 84.

6.6.2.11.1 Normaldrift
60 kV strækningen HYL – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 21 %

6.6.2.11.2 Reservedrift
60 kV strækningen HYL – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BAS – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HYL – TRS vil være 69 %.
60 kV Strækningen HYL – TRS er en del af et ringnet.
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6.6.2.12 KLU – MES
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KLU – MES. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen KLU –
MES kan ses af bilag 85.

6.6.2.12.1 Normaldrift
60 kV strækningen KLU – MES vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 27 %

6.6.2.12.2 Reservedrift
60 kV strækningen KLU – MES vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen ELE – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen KLU – MES vil være 73 %.
60 kV Strækningen KLU – MES er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station ELE og SMO ved fejl på 60 kV strækningen ELE – MLP. Dette vil ske
ved at slutte bryderen i station TNP mod station SMO.

6.6.2.13 KNU – MÅR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KNU – MÅR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen KNU –
MÅR kan ses af bilag 86.

6.6.2.13.1 Normaldrift
60 kV strækningen KNU – MÅR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 80 %

6.6.2.13.2 Reservedrift
60 kV strækningen KNU – MÅR vil fra år 2023 og frem mod år 2033 være overbelastet i
reservedrift. Den værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KNU – VST.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen KNU – MÅR vil i år 2033 være 157 %.
60 kV Strækningen KNU – MÅR er en del af et ringnet.
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6.6.2.14 KNU – VST
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KNU – VST. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen KNU –
VST kan ses af bilag 87.

6.6.2.14.1 Normaldrift
60 kV strækningen KNU – VST vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 780 %

6.6.2.14.2 Reservedrift
60 kV strækningen KNU – VST vil fra år 2023 og frem mod år 2033 være overbelastet i
reservedrift. Den værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KNU – MÅR.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen KNU – VST vil i år 2033 være 152 %.
60 kV Strækningen KNU – VST er en del af et ringnet.

6.6.2.15 MES – NØA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MES – NØA. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MES –
NØA kan ses af bilag 88.

6.6.2.15.1 Normaldrift
60 kV strækningen MES – NØA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 46 %

6.6.2.15.2 Reservedrift
60 kV strækningen MES – NØA vil i år 2028 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BAS – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MES – NØA vil være 105 %.
60 kV Strækningen MES – NØA er en del af et ringnet.
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6.6.2.16 MES – PDS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MES – PDS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MES –
PDS kan ses af bilag 89.

6.6.2.16.1 Normaldrift
60 kV strækningen MES – PDS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 23 %.
Denne beregning er dog ikke retvisende da målerdata for strækningerne AUN – PDS og MES –
VIV ikke har været mulige at fremskaffe.

6.6.2.16.2 Reservedrift
60 kV strækningen MES – PDS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen AUN – PDS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MES – NØA vil være 26 %.
60 kV Strækningen MES – PDS er en del af et ringnet.
Denne beregning er dog ikke retvisende da målerdata for strækningerne AUN – PDS og MES –
VIV ikke har været mulige at fremskaffe.

6.6.2.17 MES – RMT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MES – RMT. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MES –
RMT kan ses af bilag 90.

6.6.2.17.1 Normaldrift
60 kV strækningen MES – RMT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 12 %
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6.6.2.17.2 Reservedrift
60 kV strækningen MES – RMT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen GLB – ÅSP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MES – RMT vil være 23 %.
60 kV Strækningen MES – RMT er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station GLB ved fejl på 60 kV strækningen GLB – ÅSP. Dette vil ske ved at
slutte bryderen i station RMT mod station GLB.

6.6.2.18 MÅR – VST
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MÅR – VST. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MÅR –
VST kan ses af bilag 91.

6.6.2.18.1 Normaldrift
60 kV strækningen MÅR – VST vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 30 %

6.6.2.18.2 Reservedrift
60 kV strækningen MÅR – VST vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KNU – VST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MÅR – VST vil være 68 %.
60 kV Strækningen MÅR – VST er en del af et ringnet.
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6.6.2.19 NØA – TRS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen NØA – TRS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen NØA –
TRS kan ses af bilag 92.

6.6.2.19.1 Normaldrift
60 kV strækningen NØA – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 21 %

6.6.2.19.2 Reservedrift
60 kV strækningen NØA – TRS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BAS – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen NØA – TRS vil være 67 %.
60 kV Strækningen NØA – TRS er en del af et ringnet.

6.6.2.20 SLA – ÅSP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SLA – ÅSP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SLA –
ÅSP kan ses af bilag 93.

6.6.2.20.1 Normaldrift
60 kV strækningen SLA – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 39 %

6.6.2.20.2 Reservedrift
60 kV strækningen SLA – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FUG – TRS. Dog er 60 kV
strækningen FUG – TRS uden last. Der vil den maksimale belastning være lig med
belastningen i normaldrift.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen SLA – ÅSP vil være 35 %.
Side 74

6.6.2.21 QRÅP – ÅSP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen QRÅP – ÅSP. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV
strækningen QRÅP – ÅSP kan ses af bilag 155 - 60 kV strækning QRÅP-ÅSP.
60 kV stationen QRÅP er Energinets nødreserve for indfødningspunktet i ÅSP.

6.6.2.21.1 Normaldrift
60 kV strækningen QRÅP – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 13 %

6.6.2.21.2 Reservedrift
60 kV strækningen QRÅP – ÅSP vil frem mod år 2033 ikke have en reserveforbindelse. 60 kV
station QRÅP er en satellit station uden mulighed for opsamling i tilfælde af fejl på 60 kV
strækningen QRÅP – ÅSP.
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6.7 Behovsvurdering område Aarhus
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for område Aarhus.
Følgende bilag viser den geografiske placering samt nuværende og forventede fremtidig
netstruktur.
Bilag 8 - 60 kV geografisk visning område Aarhus
Bilag 9 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2023
Bilag 10 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2025
Bilag 11 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2028
Bilag 12 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2033

6.7.1 Hovedstationer
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle hovedstationer i område Aarhus opdelt på
spændingsniveauerne 60 kV og 10 kV.
60 kV stationerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne station i normal koblingstilstand for det underliggende
forsyningsnettet. Reservedrift angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor den ene
transformer på hovedstationen er ude af drift.
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6.7.1.1 Station BLC
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BLC. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BLC er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 20 MVA.
Station BLC er ny station der idriftsættes Q1 2023.

6.7.1.1.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 13,00 MVA
Maks belastning år 2025: 13,15 MVA
Maks belastning år 2028: 13,34 MVA
Maks belastning år 2033: 14,92 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 14,95 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station BLC i år 2033 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.1.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BLC ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og forsyner
et mindre industriområde.
Der er derfor krav om netreserve for station BLC. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.1.3 Mellemspændingsnet
Da station BLC er en ny station er det ikke muligt, at vise det udstrakte mellemspændingsnet.
Stationen får få kunder som landstrømsanlæg og få store industri kunder.

6.7.1.1.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BLC frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.1.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BLC ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station BLC´s mellemspændingsnet opsamles af station MKA og ÅØH.

6.7.1.1.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station BLC frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.2 Station BYN
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BYN. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BYN er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 20 MVA.

6.7.1.2.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 10,70 MVA
Maks belastning år 2025: 11,26 MVA
Maks belastning år 2028: 12,02 MVA
Maks belastning år 2033: 13,63 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 11,63 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station BYN i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.2.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BYN krav om stationsreserve, da stationen ligger i byzone og forsyner et
større byområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke stationsreserve på station BYN, da der
kun er placeret én transformer.
Der er krav om netreserve for station BYN. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.2.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BYN. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 36 - BYN 10 kV radialer.

6.7.1.2.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BYN frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.2.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BYN ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station BYN´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne FRI, MKA og TRB.

6.7.1.2.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station BYN i år
2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 186-2 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet forventes at være 0,03 MW / 1,62 MWh.
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6.7.1.3 Station CHB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station CHB. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station CHB er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 20
MVA. Dog er det kun den 20 MVA-transformeren, der er i drift på nuværende tidspunkt. 16
MVA-transformeren forventes i drift inden år 2025.

6.7.1.3.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 7,44 MVA
Maks belastning år 2025: 7,83 MVA
Maks belastning år 2028: 8,36 MVA
Maks belastning år 2033: 11,37 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 8,08 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station CHB i år 2033 i normaldrift. Der er på station CHB
ikke mulighed for opdelt drift, men belastningen overstiger ikke 80% af nominelbelastningen på
den ene transformer.

6.7.1.3.2 Reservedrift - transformer
Der er på station CHB krav om stationsreserve, da stationen ligger i byzone og forsyner et
større byområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke stationsreserve på station CHB, da der
kun er én transformer i drift. Det forventes, at der i år 2025 vil være stationsreserve på station
CHB, da den anden transformer skal idriftsættes.
Der er krav om netreserve for station CHB. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.3.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station CHB. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 37 - CHB 10 kV radialer.

6.7.1.3.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station CHB frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.3.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station CHB ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station CHB´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne VRI, MLP og NOV.

6.7.1.3.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station CHB i år
2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 452-2 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet forventes at være 0,05 MW / 0,93 MWh.
Distributionstransformer 452-2 er tilsluttet på radial 01.
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6.7.1.4 Station EBR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station EBR. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station EBR er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 20 MVA.

6.7.1.4.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 4,00 MVA
Maks belastning år 2025: 4,69 MVA
Maks belastning år 2028: 5,83 MVA
Maks belastning år 2033: 10,31 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 4,34 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station EBR i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.4.2 Reservedrift - transformer
Der er på station EBR krav om stationsreserve, da stationen ligger i byzone og forsyner et
større byområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke stationsreserve på station EBR, da der
kun er én transformer på stationen.
Der er krav om netreserve for station EBR. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.4.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station EBR. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 38 - EBR 10 kV radialer.

6.7.1.4.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station EBR frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.4.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station EBR ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station EBR.

Den maksimale spændingsændring er på 6,33 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station EBR´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne VRI og EGÅ.
Se bilag 53 - VRI 10 kV radialer og bilag 40 - EGÅ 10 kV radialer

6.7.1.4.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station EBR frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.5 Station EGÅ
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station EGÅ. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station EGÅ er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 16 MVA.

6.7.1.5.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 12,34 MVA
Maks belastning år 2025: 12,97 MVA
Maks belastning år 2028: 13,84 MVA
Maks belastning år 2033: 17,04 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 13,39 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station EGÅ i år 2025 eller hvis nuværende belastninger
stiger med 15 % i normaldrift, da belastningen overstiger 80 % af transformerens
nominelbelastning. Ligeledes forventes det i år 2033, at transformeren er overbelastet i
normaldrift.

6.7.1.5.2 Reservedrift - transformer
Der er på station EGÅ krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større byområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke stationsreserve på station EGÅ, da der
kun er én transformer på stationen.
Der er krav om netreserve for station EGÅ. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.5.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station EGÅ. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 40 - EGÅ 10 kV radialer.

6.7.1.5.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station EGÅ frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.5.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station EGÅ ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station EGÅ.
Den maksimale spændingsændring er på 10,02 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station EGÅ´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ELE, MLP, EBR og SMO.
Se bilag 39 - ELE 10 kV radialer, bilag 45 - MLP 10 kV radialer, bilag 38 - EBR 10 kV radialer
og bilag 48 - SMO 10 kV radialer.

6.7.1.5.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station EGÅ i år
2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 867 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet forventes at være 0,06 MW / 0,22 MWh.
Distributionstransformer 867 er tilsluttet på radial 05SKÆR.
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6.7.1.6 Station ELE
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ELE. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ELE er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.

6.7.1.6.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 8,91 MVA
Maks belastning år 2025: 9,37 MVA
Maks belastning år 2028: 9,99 MVA
Maks belastning år 2033: 10,70 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 9,67 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station ELE i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.6.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ELE krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større by,- og industriområder. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station ELE. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.6.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ELE. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 39 - ELE 10 kV radialer.
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6.7.1.6.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ELE frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.6.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ELE ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station ELE.
Den maksimale belastning er på 148 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station ELE´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne EGÅ, MLP og SMO.
Se bilag 40 - EGÅ 10 kV radialer, bilag 45 - MLP 10 kV radialer og bilag 48 - SMO 10 kV
radialer.

6.7.1.6.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station ELE i år
2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 2009 og 2025 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2009 forventes at være 0,02 MW / 0,04 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2009 forventes at være 0,03 MW / 0,5 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2025 forventes at være 0,01 MW / 0,08 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2025 forventes at være 0,02 MW / 0,22 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 2009 er tilsluttet på radial 08LYST.
Distributionstransformer 2025 er tilsluttet på radial 03TODB.
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6.7.1.7 Station FRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station FRI. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station FRI er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.
6.7.1.7.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 20,17 MVA
Maks belastning år 2025: 22,14 MVA
Maks belastning år 2028: 25,33 MVA
Maks belastning år 2033: 33,26 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 21,06 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station FRI i år 2033 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80 % af den samlede nominelbelastning af transformerne. Der er på station FRI
mulighed for opdelt drift.

6.7.1.7.2 Reservedrift - transformer
Der er på station FRI krav om stationsreserve. Stationen ligger i en byzone og forsyner et større
byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger allerede i år 2023 forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station FRI. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.7.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station FRI. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 41 - FRI TRF1 10 kV radialer og
bilag 42 - FRI TRF2 10 kV radialer.
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6.7.1.7.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station FRI frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.7.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station FRI ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved opsamling
af mellemspændingsnettet.
Station FRI´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BYN, MAS, NOV og HAS.

6.7.1.7.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station FRI i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 16, 347-1 og 347-2 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 16 forventes at være 0,05 MW / 0,18 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,31 MW / 1,99 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,36 MW / 2,84 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,43 MW / 4,69 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,5 MW / 8,08 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,47 MW / 5,78 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,53 MW / 8,47 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,61 MW / 13,65 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,69 MW / 20,36 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 16 er tilsluttet på radial 02.
Distributionstransformer 347-1 og 347-2 er tilsluttet på radial 03.
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6.7.1.8 Station HAS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station HAS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station HAS er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.
6.7.1.8.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,33 MVA
Maks belastning år 2025: 19,79 MVA
Maks belastning år 2028: 11,93 MVA
Maks belastning år 2033: 17,66 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,13 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station HAS frem mod år 2033 i normaldrift, da
belastningen ikke overstiger 80 % af den samlede nominelbelastning af transformerne. Der er
på station HAS mulighed for opdelt drift.

6.7.1.8.2 Reservedrift - transformer
Der er på station HAS krav om stationsreserve. Stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station HAS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.8.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station HAS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 73 - HAS 10 kV radialer.
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6.7.1.8.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station FRI frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.8.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station HAS ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station HAS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne FRI og NOV.

6.7.1.8.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station FRI i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 16, 347-1 og 347-2 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 16 forventes at være 0,05 MW / 0,18 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,31 MW / 1,99 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,36 MW / 2,84 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,43 MW / 4,69 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-1 forventes at være 0,5 MW / 8,08 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,47 MW / 5,78 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,53 MW / 8,47 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,61 MW / 13,65 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 347-2 forventes at være 0,69 MW / 20,36 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 16 er tilsluttet på radial 02.
Distributionstransformer 347-1 og 347-2 er tilsluttet på radial 03.
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6.7.1.9 Station MAS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station MAS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station MAS er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.7.1.9.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 13,74 MVA
Maks belastning år 2025: 14,45 MVA
Maks belastning år 2028: 15,42 MVA
Maks belastning år 2033: 16,88 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 14,92 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station MAS i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.9.2 Reservedrift - transformer
Der er på station MAS krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station MAS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.9.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station MAS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 43 - MAS 10 kV radialer.

6.7.1.9.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station MAS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.9.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station MAS ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station MAS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne FRI, ÅØH, MKA.

6.7.1.9.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station MAS frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.10 Station MKA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station MKA. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station MKA er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.7.1.10.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 15,71 MVA
Maks belastning år 2025: 16,46 MVA
Maks belastning år 2028: 17,48 MVA
Maks belastning år 2033: 18,64 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 17,17 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station MKA i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.10.2 Reservedrift - transformer
Der er på station MKA krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station MKA. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.10.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station MKA. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 44 - MKA 10 kV radialer.

6.7.1.10.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station MKA frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.10.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station MKS ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station MKS.
Den maksimale belastning er på 145 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station MKS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BYN, MAS, TRB og ÅØH.
Se bilag 36 - BYN 10 kV radialer, bilag 43 - MAS 10 kV radialer, bilag 51 - TRB 10 kV radialer
og bilag 55 - ÅØH 10 kV radialer.

6.7.1.10.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station MKA frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.11 Station MLP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station MLP. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station MLP er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 20
MVA.

6.7.1.11.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 15,63 MVA
Maks belastning år 2025: 16,44 MVA
Maks belastning år 2028: 17,56 MVA
Maks belastning år 2033: 18,78 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 16,97 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station MLP i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.11.2 Reservedrift - transformer
Der er på station MLP krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station MLP. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.11.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station MLP. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 45 - MLP 10 kV radialer.
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6.7.1.11.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der på strækningen 1696 1836 udfordringerne med belastningen fra år 2028 på mellemspændingsnettet under station
MLP i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for strækning 1696 - 1836 forventes at være 0,35 MW / 9,49 MWh i år
2028.
Fleksibilitetsbehovet for strækning 1696 - 1836 forventes at være 0,53 MW / 132,09 MWh i år
2033.

15 kV strækning 1696 - 1836 er tilsluttet på radial 03SKEJ.

6.7.1.11.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station MLP udfordringerne med både belastninger og spændingsændringer ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Den maksimale belastning er på 138 %.
Den maksimale spændingsændring er på 11,07 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station MLP´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ELE og SØF.
Se bilag 39 - ELE 10 kV radialer og bilag 49 - SØF 10 kV radialer.
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6.7.1.11.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station MLP i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 656 og 1749 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,03 MW / 0,31 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,04 MW / 0,78 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,05 MW / 2,01 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,07 MW / 4,80 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1749 forventes at være 0,03 MW / 0,18 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1749 forventes at være 0,04 MW / 0,72 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1749 forventes at være 0,05 MW / 2,35 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1749 forventes at være 0,07 MW / 5,91 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 656 er tilsluttet på radial 01LISB.
Distributionstransformer 1749 er tilsluttet på radial 08SKEJ.

Side 99

6.7.1.12 Station NOV
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station NOV. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station NOV er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 20 MVA og 16
MVA.
6.7.1.12.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 18,83 MVA
Maks belastning år 2025: 19,80 MVA
Maks belastning år 2028: 21,14 MVA
Maks belastning år 2033: 28,18 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 20,45 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station NOV i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.12.2 Reservedrift - transformer
Der er på station NOV krav om stationsreserve. Stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger allerede i år 2025 forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station NOV. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.12.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station NOV. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 46 - NOV TRF1 10 kV radialer og
bilag 47 - NOV TRF2 10 kV radialer.
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6.7.1.12.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station NOV frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.12.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station NOV ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station NOV.
Den maksimale spændingsændring er på 7,64 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station NOV´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BYN, CHB, FRI, HAS og TRB.
Se bilag 36 - BYN 10 kV radialer, bilag 37 - CHB 10 kV radialer, bilag 41 - FRI TRF1 10 kV
radialer, bilag 42 - FRI TRF2 10 kV radialer, bilag 73 - HAS 10 kV radialer og bilag 51 - TRB 10
kV radialer

6.7.1.12.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station NOV frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.13 Station SMO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station SMO. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station SMO er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 10
MVA.

6.7.1.13.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,53 MVA
Maks belastning år 2025: 6,85 MVA
Maks belastning år 2028: 8,81 MVA
Maks belastning år 2033: 15,16 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,89 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station SMO i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.13.2 Reservedrift - transformer
Der er på station SMO krav om stationsreserve, da stationen ligger i en landzone men forsyner
et større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de
beskrevne analyseforudsætninger forventes udfordringer med stationsreserve i år 2033, da
belastningen overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station SMO. Dette er beskrevet i de efterfølgende
afsnit omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.13.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station SMO. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 48 - SMO 10 kV radialer.

6.7.1.13.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station SMO frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.13.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station SMO ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station SMO´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne EGÅ, ELE og TNP.

6.7.1.13.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station SMO frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.14 Station SØF
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station SØF. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station SØF er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.

6.7.1.14.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 2,95 MVA
Maks belastning år 2025: 3,40 MVA
Maks belastning år 2028: 4,20 MVA
Maks belastning år 2033: 6,16 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 3,08 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station SØF i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.14.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TRS ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station TRS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.14.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station SØF. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 49 - SØF 10 kV radialer.

6.7.1.14.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der udfordringerne med
spændingskvaliteten radial 01TRIG på mellemspændingsnettet under station SØF fra år 2023 i
normaldrift. Fra år 2023 og frem til år 2033 forværres spændingskvaliteten på radial 01TRIG.

6.7.1.14.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station SØF ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station SØF.
Den maksimale spændingsændring er på 7,02 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station SØF´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne MLP og TRI.
Se bilag 45 - MLP 10 kV radialer og bilag 52 - TRI 10 kV radialer.
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Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station SØF i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 1842, 1950 og 2610 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1842 forventes at være 0,06 MW / 3,21 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1842 forventes at være 0,06 MW / 3,21 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1842 forventes at være 0,06 MW / 3,21 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1842 forventes at være 0,06 MW / 3,21 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1950 forventes at være 0,02 MW / 13,06 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1950 forventes at være 0,05 MW / 46,13 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1950 forventes at være 0,10 MW / 95,99 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1950 forventes at være 0,15 MW / 152,63 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2610 forventes at være 0,11 MW / 90,73 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2610 forventes at være 0,14 MW / 133,99 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2610 forventes at være 0,19 MW / 198,48 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2610 forventes at være 0,24 MW / 272,81 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1842 er tilsluttet på radial 03HINN.
Distributionstransformer 1950 er tilsluttet på radial 01TRIG.
Distributionstransformer 2610 er tilsluttet på radial 04GRUN.
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6.7.1.15 Station TNP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TNP. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TNP er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 16 MVA.

6.7.1.15.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,17 MVA
Maks belastning år 2025: 5,44 MVA
Maks belastning år 2028: 5,80 MVA
Maks belastning år 2033: 6,20 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,61 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station TNP i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.15.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TNP ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station TNP. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.15.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TNP. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 50 - TNP 10 kV radialer.
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6.7.1.15.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TNP frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.15.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TNP ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station TNP.
Den maksimale spændingsændring er på 15 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station TNP´s mellemspændingsnet opsamles af station SMO.
Se bilag 48 - SMO 10 kV radialer.

6.7.1.15.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station TNP i år
2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 602, 2037 og 2190 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 602 forventes at være 0,01 MW / 0,05 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2037 forventes at være 0,03 MW / 0,14 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2037 forventes at være 0,04 MW / 0,48 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 2190 forventes at være 0,01 MW / 0,03 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 602 er tilsluttet på radial 02KRAJ.
Distributionstransformer 2037 og 2190 er tilsluttet på radial 01SKRA.
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6.7.1.16 Station TRB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TRB. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TRB er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.7.1.16.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,10 MVA
Maks belastning år 2025: 6,62 MVA
Maks belastning år 2028: 8,26 MVA
Maks belastning år 2033: 13,13 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 6,62 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station TRB i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.16.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TRB krav om stationsreserve. Stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen
overstiger ikke 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station TRB. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.16.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TRB. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 51 - TRB 10 kV radialer.
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6.7.1.16.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TRB frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.16.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TRB ikke udfordringerne med belastninger ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station TRB.
Den maksimale spændingsændring er på 5,69 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station TNP´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne FRI, MKA, NOV og VRI.
Se bilag 41 - FRI TRF1 10 kV radialer, bilag 42 - FRI TRF2 10 kV radialer, bilag 44 - MKA 10
kV radialer, bilag 46 - NOV TRF1 10 kV radialer, bilag 47 - NOV TRF2 10 kV radialer og bilag
53 - VRI 10 kV radialer.

6.7.1.16.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station TRB frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.17 Station TRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TRI. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TRI er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.

6.7.1.17.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 7,44 MVA
Maks belastning år 2025: 7,44 MVA
Maks belastning år 2028: 7,43 MVA
Maks belastning år 2033: 7,43 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 7,64 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station TRI i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80% af nominelbelastningen.

6.7.1.17.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TRI ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station TRI. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.17.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TRI. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 52 - TRI 10 kV radialer.

6.7.1.17.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TRI frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.17.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TRI ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station TRI.
Den maksimale belastning er på 139 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station TRI´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ELE og SØF.
Se bilag 39 - ELE 10 kV radialer og bilag 49 - SØF 10 kV radialer.

6.7.1.17.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station TRI frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.18 Station VRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station VRI. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station VRI er der placeret to 60/15 kV transformer med størrelser på hhv. 20 MVA og 16
MVA.

6.7.1.18.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 10,17 MVA
Maks belastning år 2025: 10,69 MVA
Maks belastning år 2028: 12,78 MVA
Maks belastning år 2033: 20,08 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 11,04 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station VRI i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.18.2 Reservedrift - transformer
Der er på station VRI krav om stationsreserve. Stationen ligger i en byzone og forsyner et større
byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger i år 2033 forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station VRI. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.18.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station VRI. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 53 - VRI 10 kV radialer.

6.7.1.18.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station VRI frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.18.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station VRI ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved opsamling
af mellemspændingsnettet.
Station VRI´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne CHB, EBR, MLP og NOV.

6.7.1.18.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station VRI i år
2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 322 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,15 MW / 1,24 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 656 forventes at være 0,19 MW / 4,47 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 322 er tilsluttet på radial 04.
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6.7.1.19 Station ÅCH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ÅCH. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ÅCH er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.7.1.19.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,93 MVA
Maks belastning år 2025: 10,35 MVA
Maks belastning år 2028: 10,93 MVA
Maks belastning år 2033: 11,58 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,92 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station ÅCH i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.19.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ÅCH krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de
beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station ÅCH. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.7.1.19.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ÅCH. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 54 - ÅCH 10 kV radialer.

6.7.1.19.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ÅCH frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.19.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ÅCH ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station ÅCH´s mellemspændingsnet opsamles af station ÅØH.

6.7.1.19.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station ÅCH frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.7.1.20 Station ÅØH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ÅØH. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ÅØH er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.7.1.20.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 15,27 MVA
Maks belastning år 2025: 15,97 MVA
Maks belastning år 2028: 16,92 MVA
Maks belastning år 2033: 18,29 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 16,74 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station ÅØH i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.7.1.20.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ÅØH krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de
beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station ÅØH. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.7.1.20.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ÅØH. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 55 - ÅØH 10 kV radialer.
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6.7.1.20.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ÅCH frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.7.1.20.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ÅØH ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station ÅØH´s mellemspændingsnet opsamles af station MAS, MKA og ÅCH.

6.7.1.20.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station ÅØH i år
2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 1-1, 1-2, og 184 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1-1 forventes at være 0,02 MW / 0,14 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1-1 forventes at være 0,06 MW / 1,66 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1-1 forventes at være 0,11 MW / 7,64 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 1-2 forventes at være 0,07 MW / 0,69 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 184 forventes at være 0,04 MW / 0,1 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 184 forventes at være 0,07 MW / 0,46 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 184 forventes at være 0,11 MW / 1,04 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 1-1 og 1-2 er tilsluttet på radial 01.
Distributionstransformer 184 er tilsluttet på radial 04.
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6.7.2 60 kV strækninger
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle 60 kV strækninger i område Aarhus.
Afsnittet 60 kV strækningerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne 60 kV strækning i normal koblingstilstand. Reservedrift
angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor reserveforholdene for den givne 60 kV
strækning belastes maksimalt ved at tage en vilkårlig 60 kV strækning ud af drift.

6.7.2.1 BSG – CHB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BSG – CHB. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BSG –
CHB kan ses af bilag 94.

6.7.2.1.1 Normaldrift
60 kV strækningen BSG – CHB vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 16 %

6.7.2.1.2 Reservedrift
60 kV strækningen BSG – CHB vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MLP – VRI. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BSG – CHB vil være 50 %.
60 kV Strækningen BSG – CHB er en del af et ringnet.
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6.7.2.2 BSG – HRV
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BSG – HRV. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BSG –
HRV kan ses af bilag 95.

6.7.2.2.1 Normaldrift
60 kV strækningen BSG – HRV vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 20 %.

6.7.2.2.2 Reservedrift
60 kV strækningen BSG – HRV vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MLP – VRI. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BSG – HRV vil være 54 %.
60 kV Strækningen BSG – HRV er en del af et ringnet.

6.7.2.3 BYN – HAS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BYN – HAS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BYN –
HAS kan ses af bilag 96.

6.7.2.3.1 Normaldrift
60 kV strækningen BYN – HAS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 26 %

6.7.2.3.2 Reservedrift
60 kV strækningen BYN – HAS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HAS – NOV. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BYN – HAS vil være 67 %.
60 kV Strækningen BYN – HAS er en del af et ringnet.
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6.7.2.4 BYN – MKA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BYN – MKA. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BYN –
MKA kan ses af bilag 97.

6.7.2.4.1 Normaldrift
60 kV strækningen BYN – MKA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 9 %

6.7.2.4.2 Reservedrift
60 kV strækningen BYN – MKA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HAS – NOV. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BYN – MKA vil være 49 %.
60 kV Strækningen BYN – MKA er en del af et ringnet.

6.7.2.5 CHB – NOV
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen CHB – NOV. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen CHB –
NOV kan ses af bilag 98.

6.7.2.5.1 Normaldrift
60 kV strækningen CHB – NOV vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 44 %

6.7.2.5.2 Reservedrift
60 kV strækningen CHB – NOV vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MLP – VRI. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen CHB – NOV vil være 44 %.
60 kV Strækningen CHB – NOV er en del af et ringnet.
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6.7.2.6 EBR – MLP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen EBR – MLP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen EBR –
MLP kan ses af bilag 99.

6.7.2.6.1 Normaldrift
60 kV strækningen EBR – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 21 %

6.7.2.6.2 Reservedrift
60 kV strækningen EBR – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen EGÅ – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen EBR – MLP vil være 40 %.
60 kV Strækningen EBR – MLP er en del af et ringnet.

6.7.2.7 EGÅ – EBR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen EGÅ – EBR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen EGÅ –
EBR kan ses af bilag 100.

6.7.2.7.1 Normaldrift
60 kV strækningen EGÅ – EBR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 11 %

6.7.2.7.2 Reservedrift
60 kV strækningen EGÅ – EBR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen EGÅ – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen EGÅ – EBR vil være 23 %.
60 kV Strækningen EGÅ – EBR er en del af et ringnet.
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6.7.2.8 EGÅ – MLP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen EGÅ – MLP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen EGÅ –
MLP kan ses af bilag 101.

6.7.2.8.1 Normaldrift
60 kV strækningen EGÅ – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 17 %

6.7.2.8.2 Reservedrift
60 kV strækningen EGÅ – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen EBR – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen EGÅ – MLP vil være 36 %.
60 kV Strækningen EGÅ – MLP er en del af et ringnet.

6.7.2.9 ELE – MLP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen ELE – MLP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen ELE –
MLP kan ses af bilag 102.

6.7.2.9.1 Normaldrift
60 kV strækningen ELE – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 49 %
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6.7.2.9.2 Reservedrift
60 kV strækningen ELE – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KLU – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen ELE – MLP vil være 72 %.
60 kV Strækningen ELE – MLP er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station HSL og station KLU ved fejl på 60 kV strækningen KLU – MES. Dette
vil ske ved at slutte bryderen i station TNP mod station SMO.

6.7.2.10 ELE – SMO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen ELE – SMO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen ELE –
SMO kan ses af bilag 103.

6.7.2.10.1 Normaldrift
60 kV strækningen ELE – SMO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 20 %

6.7.2.10.2 Reservedrift
60 kV strækningen ELE – SMO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KLU – MES. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen ELE – SMO vil være 44 %.
60 kV Strækningen ELE – SMO er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station TNP, station HSL og station KLU ved fejl på 60 kV strækningen KLU –
MES. Dette vil ske ved at slutte bryderen i station TNP mod station SMO.
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6.7.2.11 FRI – HSK
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen FRI – HSK. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen FRI –
HSK kan ses af bilag 104.

6.7.2.11.1 Normaldrift
60 kV strækningen FRI – HSK vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 59 %

6.7.2.11.2 Reservedrift
60 kV strækningen FRI – HSK vil fra år 2028 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HSK – MAS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen FRI – HSK vil være 104 %.
60 kV Strækningen FRI – HSK er en del af et ringnet.

6.7.2.12 FRI – MKA
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen FRI – MKA. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen FRI –
MKA kan ses af bilag 105.

6.7.2.12.1 Normaldrift
60 kV strækningen FRI – MKA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 23 %

6.7.2.12.2 Reservedrift
60 kV strækningen FRI – MKA vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HSK – MAS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen FRI – MKA vil være 69 %.
60 kV Strækningen FRI – MKA er en del af et ringnet.
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6.7.2.13 HAS – NOV
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HAS – NOV. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HAS –
NOV kan ses af bilag 106.

6.7.2.13.1 Normaldrift
60 kV strækningen HAS – NOV vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 44 %

6.7.2.13.2 Reservedrift
60 kV strækningen HAS – NOV vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BYN – HAS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HAS – NOV vil være 73 %.
60 kV Strækningen HAS – NOV er en del af et ringnet.

6.7.2.14 HRV – MLP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HRV – MLP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HRV –
MLP kan ses af bilag 107.

6.7.2.14.1 Normaldrift
60 kV strækningen HRV – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 27 %

6.7.2.14.2 Reservedrift
60 kV strækningen HRV – MLP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MLP – VRI. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HRV – MLP vil være 66 %.
60 kV Strækningen HRV – MLP er en del af et ringnet.
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6.7.2.15 HSK – MAS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HSK – MAS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HSK –
MAS kan ses af bilag 108.

6.7.2.15.1 Normaldrift
60 kV strækningen HSK – MAS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 48 %

6.7.2.15.2 Reservedrift
60 kV strækningen HSK – MAS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FRI – HSK. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HSK – MAS vil være 115 %.
60 kV Strækningen HSK – MAS er en del af et ringnet.

6.7.2.16 KWV – ÅØH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KWV – ÅØH. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV
strækningen KWV – ÅØH kan ses af bilag 154 - 60 kV strækning KWV-ÅØH.

6.7.2.16.1 Normaldrift
60 kV strækningen KWV – ÅØH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 24 %.

6.7.2.16.2 Reservedrift
60 kV strækningen KWV – ÅØH vil frem mod år 2033 ikke have en reserveforbindelse. 60 kV
station ÅØH er en satellit station uden mulighed for opsamling i tilfælde af fejl på 60 kV
strækningen KWV – ÅØH.
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6.7.2.17 MAS – ÅCH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MAS – ÅCH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MAS –
ÅCH kan ses af Bilag 110.

6.7.2.17.1 Normaldrift
60 kV strækningen MAS – ÅCH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 27 %.

6.7.2.17.2 Reservedrift
60 kV strækningen MAS – ÅCH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FRI – HSK. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MAS – ÅCH vil være 92 %.
60 kV Strækningen MAS – ÅCH er en del af et ringnet.

6.7.2.18 MLP – VRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MLP – VRI. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MLP –
VRI kan ses af bilag 74.

6.7.2.18.1 Normaldrift
60 kV strækningen MLP – VRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 34 %.

6.7.2.18.2 Reservedrift
60 kV strækningen MLP – VRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen MLP – HRV. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MLP – VRI vil være 57 %.
60 kV Strækningen MLP – VRI er en del af et ringnet.
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6.7.2.19 MLP – QÅN
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MLP – QÅN. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MLP –
QÅN kan ses af bilag 153 - 60 kV strækning MLP-QÅN.

6.7.2.19.1 Normaldrift
60 kV strækningen MLP – QÅN vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 24 %.

6.7.2.19.2 Reservedrift
60 kV strækningen MLP – QÅN vil frem mod år 2033 ikke have en reserveforbindelse. 60 kV
station QÅN er en satellit station uden mulighed for opsamling i tilfælde af fejl på 60 kV
strækningen MLP – QÅN.

6.7.2.20 MLP – ÅNL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MLP – ÅNL. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MLP –
ÅNL kan ses af bilag 152 - 60 kV strækning MLP-ÅNL.

6.7.2.20.1 Normaldrift
60 kV strækningen MLP – ÅNL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 39 %.

6.7.2.20.2 Reservedrift
60 kV strækningen MLP – ÅNL vil frem mod år 2033 ikke have en reserveforbindelse. 60 kV
station ÅNL er en satellit station uden mulighed for opsamling i tilfælde af fejl på 60 kV
strækningen MLP – ÅNL.
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6.7.2.21 MKA – TRB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MKA – TRB. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MKA –
TRB kan ses af bilag 111.

6.7.2.21.1 Normaldrift
60 kV strækningen MKA – TRB vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 9 %.

6.7.2.21.2 Reservedrift
60 kV strækningen MKA – TRB vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HAS – NOV. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MKA – TRB vil være 38 %.
60 kV Strækningen MKA – TRB er en del af et ringnet

6.7.2.22 MKA – ÅØH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MKA – ÅØH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MKA –
ÅØH kan ses af bilag 112.

6.7.2.22.1 Normaldrift
60 kV strækningen MKA – ÅØH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 16 %.

6.7.2.22.2 Reservedrift
60 kV strækningen MKA – ÅØH vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FRI – HSK. Den maksimale belastning
på 60 kV strækningen MKA – ÅØH vil være 61 %.
60 kV Strækningen MKA – ÅØH er en del af et ringnet.
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6.7.2.23 MLP – TRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen MLP – TRI. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen MLP –
TRI kan ses af bilag 113.

6.7.2.23.1 Normaldrift
60 kV strækningen MLP – TRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 15 %.

6.7.2.23.2 Reservedrift
60 kV strækningen MLP – TRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen EGÅ – EBR. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen MLP – TRI vil være 17 %.
Dette er dog ikke retvisende da måledata på station NRG og station HDS ikke har været muligt
at fremskaffe.

6.7.2.24 NOV – TRB
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen NOV – TRB. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen NOV –
TRB kan ses af bilag 114.

6.7.2.24.1 Normaldrift
60 kV strækningen NOV – TRB vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 17 %.

6.7.2.24.2 Reservedrift
60 kV strækningen NOV – TRB vil i år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BYN – HAS. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen NOV – TRB vil være 40 %.
60 kV Strækningen NOV – TRB er en del af et ringnet.
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6.7.2.25 NOV – VRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen NOV – VRI. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen NOV –
VRI kan ses af bilag 115.

6.7.2.25.1 Normaldrift
60 kV strækningen NOV – VRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 17 %.

6.7.2.25.2 Reservedrift
60 kV strækningen NOV – VRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HRV – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen NOV – VRI vil være 39 %.
60 kV Strækningen NOV – VRI er en del af et ringnet

6.7.2.26 SMO – TNP
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SMO – TNP. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SMO –
TNP kan ses af bilag 116.

6.7.2.26.1 Normaldrift
60 kV strækningen SMO – TNP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 0 %.
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6.7.2.26.2 Reservedrift
60 kV strækningen SMO – TNP vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen ELE – MLP. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen SMO – TNP vil være 50 %.
60 kV Strækningen SMO – TNP er et radialt net og vil i den værste situation, skulle overtage
belastningen fra station ELE og station SMO ved fejl på 60 kV strækningen ELE – MLP. Dette
vil ske ved at slutte bryderen i station TNP mod station SMO.

6.7.2.27 SØF – NRG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SØF – NRG. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SØF –
NRG kan ses af bilag 151 - 60 kV strækning SØF-NRG.
60 kV stationen NRG ligger i Dinel´s forsyningsområde.

6.7.2.27.1 Normaldrift
60 kV strækningen SØF – NRG vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 0 %, da 60 kV strækningen fungere som en
reserveforbindelse på tværs af forsyningsområderne.

6.7.2.27.2 Reservedrift
Det er ikke muligt at udføre reservedriftsanalyse på 60 kV strækningen SØF – NRG, da radialen
støder op mod Dinel´s forsyningsområde. Dog forventes der frem mod år 2033 ikke at være
udfrodringer i reservedrift.
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6.7.2.28 SØF – TRI
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SØF – TRI. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SØF –
TRI kan ses af bilag 117.

6.7.2.28.1 Normaldrift
60 kV strækningen SØF – TRI vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 8 %.

6.7.2.28.2 Reservedrift
Det er ikke muligt at udføre reservedriftsanalyse på 60 kV strækningen SØF – TRI, da radialen
støder op mod Dinel´s forsyningsområde. Dog forventes der frem mod år 2033 ikke at være
udfrodringer i reservedrift.

6.7.2.29 ÅØH – ÅCH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen ÅØH – ÅCH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen ÅØH –
ÅCH kan ses af bilag 118.

6.7.2.29.1 Normaldrift
60 kV strækningen ÅØH – ÅCH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 20 %.

6.7.2.29.2 Reservedrift
60 kV strækningen ÅØH – ÅCH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen FRI – HSK. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen ÅØH – ÅCH vil være 79 %.
60 kV Strækningen ÅØH – ÅCH er en del af et ringnet
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6.8 Behovsvurdering område Syd
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for område syd.
Følgende bilag viser den geografiske placering samt nuværende og forventede fremtidig
netstruktur.
Bilag 13 - 60 kV geografisk visning område syd
Bilag 14 - Område syd - 60 kV netstruktur - År 2023
Bilag 15 - Område syd - 60 kV netstruktur - År 2025
Bilag 16 - Område syd - 60 kV netstruktur - År 2028
Bilag 17 - Område syd - 60 kV netstruktur - År 2033

6.8.1 Hovedstationer
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle hovedstationer i område syd opdelt på
spændingsniveauerne 60 kV og 10 kV.
60 kV stationerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne station i normal koblingstilstand for det underliggende
forsyningsnettet. Reservedrift angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor den ene
transformer på hovedstationen er ude af drift.

Side 135

6.8.1.1 Station BAR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BAR. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BAR er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.

6.8.1.1.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 3,81 MVA
Maks belastning år 2025: 3,99 MVA
Maks belastning år 2028: 4,60 MVA
Maks belastning år 2033: 6,29 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 4,39 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station BAR i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.1.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BAR ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station BAR. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.1.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BAR. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 56 - BAR 10 kV radialer.

6.8.1.1.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BAR frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.1.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BAR ikke udfordringerne med belastningerne ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station BAR.
Den maksimale spændingsændring er på 7,66 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station BAR´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne JUL, ØRG og BJE.
Se bilag 63 - JUL 10 kV radialer, bilag 71 - ØRG 10 kV radialer og bilag 57 - BJE 10 kV radialer.

6.8.1.1.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station BAR i år
2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 30789 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30789 forventes at være 0,06 MW / 0,15 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30789 er tilsluttet på radial 05SKER.
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6.8.1.2 Station BJE
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BJE. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BJE er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 16 MVA.

6.8.1.2.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,80 MVA
Maks belastning år 2025: 7,15 MVA
Maks belastning år 2028: 7,63 MVA
Maks belastning år 2033: 8,16 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 7,72 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station BJE i år 2033 i normaldrift da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.2.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BJE ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station BJE. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.2.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BJE. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 57 - BJE 10 kV radialer.

6.8.1.2.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BJE frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.2.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BJE ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved opsamling
af mellemspændingsnettet.
Station BJE´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ØRG, BAR og TER.

6.8.1.2.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station BJE frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.8.1.3 Station BYG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station BYG. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station BYG er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.8.1.3.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 14,81 MVA
Maks belastning år 2025: 15,53 MVA
Maks belastning år 2028: 16,54 MVA
Maks belastning år 2033: 17,64 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 17,07 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station BYG i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.3.2 Reservedrift - transformer
Der er på station BYG krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station BYG. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.3.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station BYG. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 58 - BYG 10 kV radialer.

6.8.1.3.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station BYG frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.3.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station BYG ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station BYG´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ÅBO, FUS og SHO.

6.8.1.3.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station BYG frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.8.1.4 Station FUS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station FUS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station FUS er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.

6.8.1.4.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,10 MVA
Maks belastning år 2025: 10,16 MVA
Maks belastning år 2028: 12,13 MVA
Maks belastning år 2033: 17,92 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,47 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station FUS i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.4.2 Reservedrift - transformer
Der er på station FUS krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station FUS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.4.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station FUS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 59 - FUS 10 kV radialer.

6.8.1.4.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station FUS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.4.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station FUS ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station FUS.
Den maksimale belastning er på 146 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station FUS´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BYG og ÅBO.
Se bilag 58 - BYG 10 kV radialer og bilag 72 - ÅBO 10 kV radialer.

6.8.1.4.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station FUS i år
2033 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 31073 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31073 forventes at være 0,02 MW / 0,17 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 31073 er tilsluttet på radial 06ØSTE.
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6.8.1.5 Station GLU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station GLU. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station GLU er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 10 MVA.

6.8.1.5.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 5,30 MVA
Maks belastning år 2025: 5,57 MVA
Maks belastning år 2028: 6,63 MVA
Maks belastning år 2033: 9,57 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 6,08 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station GLU i år 2033 i normaldrift. Der er på station GLU
ikke mulighed for opdelt drift, og belastningen forventes at overstiger 80% af
nominelbelastningen på begge transformere i år 2033.

6.8.1.5.2 Reservedrift - transformer
Der er på station GLU ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i en landzone og
forsyner landområder og mindre byområder. Der er dog placeret to transformere på station GLU
og der kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da belastningen ikke
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station GLU. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.5.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station GLU. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 60 - GLU 10 kV radialer.

6.8.1.5.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station GLU frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.5.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station GLU udfordringerne med både belastninger og spændingsændringer ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Den maksimale belastning er på 190 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station GLU´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BJE og JUL.
Se bilag 57 - BJE 10 kV radialer og bilag 63 - JUL 10 kV radialer.

6.8.1.5.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station GLU frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.8.1.6 Station HAT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station HAT.
Station HAT er et indfødningspunkt fra Energinet og fungerer som et knudepunkt for
KONSTANT Nets 60 kV forsyningsnet i område syd. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke
placeret nogen 60/10 kV transformer på stationen.
Der er dog på baggrund af netberegninger fundet behov for at placere en 60/10 kV transformer
med tilhørende 10 kV primæranlæg på station HAT. Det bunder i udfordringer med at opsamle
mellemspændingsnettet under station KRL og station SHO.
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6.8.1.7 Station HST
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station HST. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station HST er der placeret tre 60/10 kV transformer, alle med størrelse på 16 MVA.

6.8.1.7.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 22,20 MVA
Maks belastning år 2025: 23,37 MVA
Maks belastning år 2028: 28,11 MVA
Maks belastning år 2033: 32,35 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 25,62 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station HST i år 2033 i normaldrift. Station HST forventes
reinvesteret i år 2026 i forbindelse med nyt indfødningspunkt fra Energinet.

6.8.1.7.2 Reservedrift - transformer
Der er på station HST krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større by,- og industriområder. Der er placeret tre transformere på station HST. Den ene
transformer forsyner en stor industrikunde, som er muligt at opsamle ved en transformerfejl. Ud
fra belastningsdata kan det ses, at der ud fra de beskrevne analyseforudsætninger ikke
forventes udfordringer med stationsreserve i år 2033, da belastningen ikke overstiger 120 % af
den samlede transformers nominelbelastning for 2 stk. transformere.
Der er ligeledes krav om netreserve for station HST. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.7.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station HST. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 61 - HST TRF1 10 kV radialer og
bilag 62 - HST TRF3 10 kV radialer.

6.8.1.7.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station HST frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.7.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station HST ikke udfordringerne med spændingsændringer ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved opsamling af
forsyningsnettet under station HST.

Den maksimale belastning er på 229 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station HST´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne LYH, LØS og ØRG.
Se bilag 65 - LYH 10 kV radialer, bilag 66 - LØS 10 kV radialer og bilag 71 - ØRG 10 kV
radialer.
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6.8.1.7.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station HST i år
2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30755 og 30801 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30755 forventes at være 0,03 MW / 0,16 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30755 forventes at være 0,06 MW / 0,96 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30755 forventes at være 0,11 MW / 3,19 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30801 forventes at være 0,02 MW / 0,02 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30801 forventes at være 0,03 MW / 0,11 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30755 er tilsluttet på radial 08ROMI.
Distributionstransformer 30801 er tilsluttet på radial 10OLHM.
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6.8.1.8 Station JUL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station JUL. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station JUL er der placeret to 60/10 kV transformer med størrelser på hhv. 16 MVA og 10
MVA.
6.8.1.8.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 8,54 MVA
Maks belastning år 2025: 12,13 MVA
Maks belastning år 2028: 14,43 MVA
Maks belastning år 2033: 18,72 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 9,83 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station JUL i år 2028 i normaldrift. Der er på nuværende
tidspunkt ikke mulighed for opdelt drift på station JUL.
Station JUL er dog planlagt til, at blive flyttet i år 2024 grundet nedslidt station og stor
effektefterspørgsels og vil i den forbindelse blive re-designet med passende størrelse
transformere og mulighed for opdelt drift.

6.8.1.8.2 Reservedrift - transformer
Der er på station JUL krav om stationsreserve. Stationen ligger i en landzone, men forsyner
større by,- og industriområder. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger i år 2025 forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning. Som tidligere
beskrevet er station JUL planlagt til at blive flyttet og re-designet i år 2024.
Der er ligeledes krav om netreserve for station JUL. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.8.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station JUL. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 63 - JUL 10 kV radialer.

6.8.1.8.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station JUL frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.8.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station JUL ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved opsamling
af mellemspændingsnettet.
Station JUL´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne GLU og BAR.

6.8.1.8.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station JUL i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30498 og 30814 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30498 forventes at være 0,02 MW / 0,12 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30498 forventes at være 0,03 MW / 0,78 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30498 forventes at være 0,04 MW / 3,80 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30498 forventes at være 0,06 MW / 12,04 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30814 forventes at være 0,02 MW / 0,15 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30498 er tilsluttet på radial 06VELS.
Distributionstransformer 30814 er tilsluttet på radial 07PALS.
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6.8.1.9 Station KRL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station KRL. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station KRL er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 16 MVA.

6.8.1.9.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 7,67 MVA
Maks belastning år 2025: 8,06 MVA
Maks belastning år 2028: 9,21 MVA
Maks belastning år 2033: 12,19 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 8,83 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station KRL i år 2033 i normaldrift, da belastningen ikke
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.9.2 Reservedrift - transformer
Der er på station KRL ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station KRL. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.9.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station KRL. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 64 - KRL 10 kV radialer.

6.8.1.9.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station KRL frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.9.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station KRL ikke udfordringerne med belastningerne ved opsamling af
mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med spændingsændringer ved
opsamling af forsyningsnettet under station KRL.
Den maksimale spændingsændring er på 9,11 % af nominelspændingen.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station KRL´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne TOR og LØS.
Se bilag 70 - TOR 10 kV radialer og bilag 66 - LØS 10 kV radialer.
6.8.1.9.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station KRL i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 30101 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30101 forventes at være 0,01 MW / 0,04 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30101 forventes at være 0,01 MW / 0,17 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30101 forventes at være 0,02 MW / 0,53 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30101 forventes at være 0,03 MW / 1,16 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30101 er tilsluttet på radial 08KRAG.
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6.8.1.10 Station LYH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station LYH. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station LYH er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.

6.8.1.10.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,37 MVA
Maks belastning år 2025: 9,86 MVA
Maks belastning år 2028: 10,76 MVA
Maks belastning år 2033: 12,79 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,22 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station LYH i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.10.2 Reservedrift - transformer
Der er på station LYH krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station LYH. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.10.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station LYH. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 65 - LYH 10 kV radialer.

6.8.1.10.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station LYH frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.10.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station LYH ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station LYH´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne SVN og HST.

6.8.1.10.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station LYH frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.8.1.11 Station LØS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station LØS. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station LØS er der på nuværende tidspunkt placeret en 60/10 kV transformer med størrelse
på 10 MVA.
Der pågår arbejder med etablering af en ny station LØS, hvilket indebærer, at der i løbet af år
2023 bliver placeret 2 stk. 16/20 MVA transformerer.

6.8.1.11.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,15 MVA
Maks belastning år 2025: 18,73 MVA
Maks belastning år 2028: 19,39 MVA
Maks belastning år 2033: 20,11 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,22 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station LØS i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.11.2 Reservedrift - transformer
Der er på station LØS krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve i år 2033,
da belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station LØS. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.11.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station LØS. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 66 - LØS 10 kV radialer.

6.8.1.11.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station LØS frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.11.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station LØS ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station LØS´ mellemspændingsnet opsamles af stationerne HST og KRL.

6.8.1.11.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station LØS i år
2028 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30635 og 30935 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30635 forventes at være 0,04 MW / 0,76 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30935 forventes at være 0,02 MW / 0,07 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30935 forventes at være 0,05 MW / 0,32 MWh i år 2033.

Distributionstransformer 30635 er tilsluttet på radial 09SÆBB.
Distributionstransformer 30935 er tilsluttet på radial 07HEDE.
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6.8.1.12 Station SHO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station SHO. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station SHO er der placeret to 60/10 kV transformer med størrelser på hhv. 20 MVA og 16
MVA.
6.8.1.12.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 14,06 MVA
Maks belastning år 2025: 14,78 MVA
Maks belastning år 2028: 16,50 MVA
Maks belastning år 2033: 19,19 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 16,08 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station SHO i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.12.2 Reservedrift - transformer
Der er på station SHO krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger ikke forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen ikke overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station SHO. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.8.1.12.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station SHO. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 67 - SHO 10 kV radialer.
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6.8.1.12.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station SHO frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.12.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station SHO udfordringerne med både belastninger og spændingsændringer ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Der forventes udfordringerne med belastningen på Station TOR udføring 03ILT1 og 08TORS,
som overtager belastningen fra Station SHO udføring 03HATT og 04THOR.
Se bilag 70 - TOR 10 kV radialer.
Den maksimale belastningerne er på 111 % og 151 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station SHO´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne TOR og TER.

6.8.1.12.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station SHO i år
2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30775 og 30976 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30775 forventes at være 0,15 MW / 0,40 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30976 forventes at være 0,02 MW / 0,07 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30976 forventes at være 0,04 MW / 0,60 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30976 forventes at være 0,07 MW / 2,69 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30775 er tilsluttet på radial 15ERIK.
Distributionstransformer 30976 er tilsluttet på radial 03HATT.
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6.8.1.13 Station SVN
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station SVN. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station SVN er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.

6.8.1.13.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 6,89 MVA
Maks belastning år 2025: 7,25 MVA
Maks belastning år 2028: 8,05 MVA
Maks belastning år 2033: 12,00 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 7,93 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station SVN i år 2028 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.13.2 Reservedrift - transformer
Der er på station SVN krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde.
Der er derfor krav om netreserve for station SVN. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.13.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station SVN. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 68 - SVN 10 kV radialer.

6.8.1.13.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station SVN frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.13.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station SVN ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station SVN´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne LYH.

6.8.1.13.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station SVN i år
2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30212 og 30318 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30212 forventes at være 0,02 MW / 0,11 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30212 forventes at være 0,04 MW / 0,52 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30212 forventes at være 0,05 MW / 1,60 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30318 forventes at være 0,01 MW / 0,14 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30212 og 30318 er tilsluttet på radial 09KIRK.
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6.8.1.14 Station TER
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TER. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TER er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 16 MVA.

6.8.1.14.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 9,05 MVA
Maks belastning år 2025: 9,52 MVA
Maks belastning år 2028: 10,16 MVA
Maks belastning år 2033: 13,09 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 10,42 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station TER i år 2033 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.14.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TER krav om stationsreserve, da stationen ligger i byzone og forsyner et
større byområde. Der er på nuværende tidspunkt ikke stationsreserve på station TER, da der
kun er én transformer på stationen.
Der er krav om netreserve for station TER. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.
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6.8.1.14.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TER. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 69 - TER 10 kV radialer.

6.8.1.14.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TER frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.14.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TER ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station TER´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne BJE, TOR og SHO.

6.8.1.14.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på de underliggende distributionstransformere under
station TER frem mod år 2033 i normaldrift.
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6.8.1.15 Station TOR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station TOR. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station TOR er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 16 MVA.

6.8.1.15.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 13,60 MVA
Maks belastning år 2025: 14,29 MVA
Maks belastning år 2028: 15,27 MVA
Maks belastning år 2033: 20,78 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 15,69 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station TOR i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.15.2 Reservedrift - transformer
Der er på station TOR krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større by,- og industriområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra
de beskrevne analyseforudsætninger forventes udfordringer med stationsreserve, da
belastningen i år 2033 overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station TOR. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.8.1.15.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station TOR. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 70 - TOR 10 kV radialer.
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6.8.1.15.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station TOR frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.15.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station TOR ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station TOR´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne ÅBO og TER.

6.8.1.15.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station TOR i år
2025 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30699, 30860, 31125 og
31318 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30699 forventes at være 0,01 MW / 0,06 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30860 forventes at være 0,04 MW / 0,07 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31125 forventes at være 0,03 MW / 0,13 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31318 forventes at være 0,06 MW / 0,27 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31318 forventes at være 0,11 MW / 1,06 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31318 forventes at være 0,16 MW / 3,65 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30699 er tilsluttet på radial 10GRØN.
Distributionstransformer 30860 og 31318 er tilsluttet på radial 08TORS.
Distributionstransformer 31125 er tilsluttet på radial 09ILT2.
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6.8.1.16 Station ØRG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ØRG. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ØRG er der placeret én 60/10 kV transformer med en størrelse på 10 MVA.

6.8.1.16.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 4,76 MVA
Maks belastning år 2025: 5,38 MVA
Maks belastning år 2028: 6,60 MVA
Maks belastning år 2033: 9,10 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 5,47 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger forventes
udfordringerne med belastningen på station ØRG i år 2033 i normaldrift, da belastningen
overstiger 80 % af transformerens nominelbelastning.

6.8.1.16.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ØRG ikke krav om stationsreserve, da stationen ligger i landzone og primært
forsyner landområder.
Der er derfor krav om netreserve for station ØRG. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.8.1.16.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ØRG. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 71 - ØRG 10 kV radialer.
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6.8.1.16.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ØRG frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.16.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ØRG ikke udfordringerne med belastninger eller spændinger ved
opsamling af mellemspændingsnettet.
Station ØRG´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne LYH, BAR, HST og BJE.

6.8.1.16.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station ØRG i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformerne 30310, 30752 og 30857 i
normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30310 forventes at være 0,02 MW / 0,04 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30752 forventes at være 0,02 MW / 0,12 MWh i år 2033.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30857 forventes at være 0,07 MW / 4,72 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30857 forventes at være 0,08 MW / 6,82 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30857 forventes at være 0,09 MW / 12,71 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 30857 forventes at være 0,11 MW / 26,6 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 30310 og 30857 er tilsluttet på radial 04GLBY.
Distributionstransformer 30752 er tilsluttet på radial 05ØRUM.
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6.8.1.17 Station ÅBO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for station ÅBO. I de efterfølgende afsnit er
behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.
På station ÅBO er der placeret to 60/10 kV transformer, begge med størrelse på 20 MVA.

6.8.1.17.1 Normaldrift
Maks belastning år 2023: 14,21 MVA
Maks belastning år 2025: 15,86 MVA
Maks belastning år 2028: 18,38 MVA
Maks belastning år 2033: 24,99 MVA
Maks belastning år 2023 + 15 %: 16,37 MVA
Det kan af ovenstående ses, at der ud fra de beskrevet analyseforudsætninger ikke forventes
udfordringerne med belastningen på station ÅBO i år 2033 i normaldrift, da der er mulighed for
opdelt drift og belastningen ikke overstiger 80% af nominelbelastningen på de to transformere.

6.8.1.17.2 Reservedrift - transformer
Der er på station ÅBO krav om stationsreserve, da stationen ligger i en byzone og forsyner et
større byområde. Det kan af belastningerne i det tidligere afsnit ses, at der ud fra de beskrevne
analyseforudsætninger forventes udfordringer med stationsreserve i år 2033, da belastningen
overstiger 120 % af den mindste transformers nominelbelastning.
Der er ligeledes krav om netreserve for station ÅBO. Dette er beskrevet i de efterfølgende afsnit
omhandlende mellemspændingsnettet.

6.8.1.17.3 Mellemspændingsnet
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for mellemspændingsnettet under station ÅBO. I de
efterfølgende afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift af
mellemspændingsnettet beskrevet.
Udstrækningen af mellemspændingsnettet kan ses af bilag 72 - ÅBO 10 kV radialer.
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6.8.1.17.3.1 Normaldrift
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der ikke udfordringerne
med belastningen eller spændingskvalitet på mellemspændingsnettet under station ÅBO frem
mod år 2033 i normaldrift.

6.8.1.17.3.2 Netreserve
Beregninger på netreserve er kun udført for år 2023. Beregninger for år 2025, 2028 og 2033
indgår ikke.
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der i forbindelse med
netreserve af station ÅBO udfordringerne med både belastninger og spændingsændringer ved
opsamling af mellemspændingsnettet. Dog forventes der udfordringerne med bastningerne ved
opsamling af forsyningsnettet under station ÅBO.
Den maksimale belastningerne er på 141 %.
Forventningen er, at nogle kabelstrækninger skal forstærkes eller omlægges. Investeringen er
ikke opgjort.
Station ÅBO´s mellemspændingsnet opsamles af stationerne TOR, BYG og FUS.
Se bilag 70 - TOR 10 kV radialer, bilag 58 - BYG 10 kV radialer og bilag 59 - FUS 10 kV
radialer.

6.8.1.17.4 Netstationer
Med udgangspunkt i de beskrevet analyseforudsætninger forventes der under station ÅBO i år
2023 udfordringer med belastningen på distributionstransformer 31004 i normaldrift.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31004 forventes at være 0,12 MW / 3,13 MWh i år 2023.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31004 forventes at være 0,17 MW / 11,33 MWh i år 2025.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31004 forventes at være 0,25 MW / 35,92 MWh i år 2028.
Fleksibilitetsbehovet for transformer 31004 forventes at være 0,34 MW / 80,88 MWh i år 2033.
Distributionstransformer 31004 er tilsluttet på radial 18STEN.
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6.8.2 60 kV strækninger
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for alle 60 kV strækninger i område Syd.
Afsnittet 60 kV strækningerne er opdelt i normal- og reservedrift, hvor normaldrift beskriver
belastningsforholdene for den givne 60 kV strækning i normal koblingstilstand. Reservedrift
angiver belastningsforholdene i N-1 situationen, hvor reserveforholdene for den givne 60 kV
strækning belastes maksimalt ved at tage en vilkårlig 60 kV strækning ud af drift.

6.8.2.1 AGA – LYH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen AGA – LYH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen AGA –
LYH kan ses af bilag 119.

6.8.2.1.1 Normaldrift
60 kV strækningen AGA – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 20 %.

6.8.2.1.2 Reservedrift
60 kV strækningen AGA – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HST – LYH. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen AGA – LYH vil være 22 %.
60 kV Strækningen AGA – LYH er et radialt net som er ensidet forsynet.
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6.8.2.2 BAR – JUL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BAR – JUL. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BAR –
JUL kan ses af bilag 120.

6.8.2.2.1 Normaldrift
60 kV strækningen BAR – JUL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 27 %.

6.8.2.2.2 Reservedrift
60 kV strækningen BAR – JUL vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BJE – HST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BAR – JUL vil være 115 %.
60 kV Strækningen BAR – JUL er i år 2033 en del af et ringnet.

6.8.2.3 BAR – ØRG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BAR – ØRG. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BAR –
ØRG kan ses af bilag 121.

6.8.2.3.1 Normaldrift
60 kV strækningen BAR – ØRG vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 39 %.

6.8.2.3.2 Reservedrift
60 kV strækningen BAR – ØRG vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BJE – HST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BAR – ØRG vil være 129 %.
60 kV Strækningen BAR – JUL er i år 2033 en del af et ringnet.
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6.8.2.4 BJE – HST
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BJE – HST. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BJE –
HST kan ses af bilag 122.

6.8.2.4.1 Normaldrift
60 kV strækningen BJE – HST vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 65 %.

6.8.2.4.2 Reservedrift
60 kV strækningen BJE – HST vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen LYH – SVN i år 2033. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BJE – HST vil i år 2033 være 138 %.
60 kV Strækningen BJE – HST er i år 2033 en del af et ringnet.

6.8.2.5 BJE – TER
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BJE – TER. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BJE –
TER kan ses af bilag 123.

6.8.2.5.1 Normaldrift
60 kV strækningen BJE – TER vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 51 %.

6.8.2.5.2 Reservedrift
60 kV strækningen BJE – TER vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen LYH – SVN. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BJE – TER vil være 126 %.
60 kV Strækningen BJE – TER er i år 2033 en del af et ringnet.
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6.8.2.6 BYG – FUS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BYG – FUS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BYG –
FUS kan ses af bilag 124.

6.8.2.6.1 Normaldrift
60 kV strækningen BYG – FUS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 45 %.

6.8.2.6.2 Reservedrift
60 kV strækningen BYG – FUS vil både i år 2025 og i år 2033 være overbelastet i reservedrift.
Den værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT. Den
maksimale belastning på 60 kV strækningen BYG – FUS vil i år 2025 være 114 % og i år 2033
være 118 %.
60 kV Strækningen BYG – FUS er en del af et ringnet.

6.8.2.7 FUS – ÅBO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen FUS – ÅBO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen FUS –
ÅBO kan ses af bilag 126.

6.8.2.7.1 Normaldrift
60 kV strækningen FUS – ÅBO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 38 %.

6.8.2.7.2 Reservedrift
60 kV strækningen FUS – ÅBO vil både i år 2025 og år 2033 ikke være overbelastet i
reservedrift. Den værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT.
Den maksimale belastning på 60 kV strækningen FUS – ÅBO vil i år 2025 være 119 % og i år
2033 være 114 %.
60 kV Strækningen FUS – ÅBO er en del af et ringnet.
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6.8.2.8 BYG – HAT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen BYG – HAT. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen BYG –
HAT kan ses af bilag 125.

6.8.2.8.1 Normaldrift
60 kV strækningen BYG – HAT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 38 %.

6.8.2.8.2 Reservedrift
60 kV strækningen BYG – HAT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen BYG – HAT vil være 83 %.
60 kV Strækningen BYG – HAT er en del af et ringnet.

6.8.2.9 GLU – JUL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen GLU – JUL. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen GLU –
JUL kan ses af bilag 127.

6.8.2.9.1 Normaldrift
60 kV strækningen GLU – JUL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 27 %.

6.8.2.9.2 Reservedrift
60 kV strækningen GLU – JUL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen LYH – SVN. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen GLU – JUL vil være 87 %.
60 kV Strækningen GLU – JUL er i år 2033 en del af et ringnet.
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6.8.2.10 GLU – TER
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen GLU – TER. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen GLU –
TER kan ses af bilag 128.

6.8.2.10.1 Normaldrift
60 kV strækningen GLU – TER vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 39 %.

6.8.2.10.2 Reservedrift
60 kV strækningen GLU – TER vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen LYH – SVN. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen GLU – TER vil være 114 %.
60 kV Strækningen GLU – TER er i år 2033 en del af et ringnet.

6.8.2.11 HAT – KRL
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HAT – KRL. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HAT –
KRL kan ses af bilag 129.

6.8.2.11.1 Normaldrift
60 kV strækningen HAT – KRL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 42 %.

6.8.2.11.2 Reservedrift
60 kV strækningen HAT – KRL vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT i år 2025. Den
maksimale belastning på 60 kV strækningen HAT – KRL vil være 84 %.
60 kV Strækningen HAT – KRL er i år 2025 en del af et ringnet, men vil fra år 2028 være et
radialt net.
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6.8.2.12 HST – LØS
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HST – LØS. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HST –
LØS kan ses af bilag 130.

6.8.2.12.1 Normaldrift
60 kV strækningen HST – LØS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 78 %.

6.8.2.12.2 Reservedrift
60 kV strækningen HST – LØS vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen TER – TOR i år 2025. Den
maksimale belastning på 60 kV strækningen HST – LØS vil være 94 %.
60 kV Strækningen HST – LØS er i år 2025 et radialt net, men vil fra år 2028 være en del af et
ringnet.

6.8.2.13 HST – LYH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HST – LYH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HST –
LYH kan ses af bilag 131.

6.8.2.13.1 Normaldrift
60 kV strækningen HST – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 63 %.

6.8.2.13.2 Reservedrift
60 kV strækningen HST – LYH vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BJE – HST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HST – LYH vil være 110 %.
60 kV Strækningen HST – LYH er i år 2025 en del af et ringnet, men vil fra år 2028 være et
radialt net.
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6.8.2.14 HST – SHO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HST – SHO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet.

6.8.2.14.1 Normaldrift
60 kV strækningen HST – SHO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 2 %.

6.8.2.14.2 Reservedrift
60 kV strækningen HST – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. 60 kV
strækningen HST – LYH er en reserveforbindelse mellem HST – SHO og ligger normalt
ubelastet.

6.8.2.15 HST – ÅRU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen HST – ÅRU. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen HST –
ÅRU kan ses af bilag 132.

6.8.2.15.1 Normaldrift
60 kV strækningen HST – ÅRU vil frem mod 2025 ikke være overbelastet i normaldrift, hvorefter
linjen omlægges til HST - SHO. I perioden vil den maksimale belastning være 38 %.

6.8.2.15.2 Reservedrift
60 kV strækningen HST – ÅRU vil frem mod år 2025 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen TER – TOR. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen HST – ÅRU vil være 89 %.
60 kV Strækningen HST – ÅRU er i år 2023 en del af et ringnet, og vil fra år 2025 være omlagt
til HST – SHO.

Side 177

6.8.2.16 KNA – LYH
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KNA – LYH. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen KNA –
LYH kan ses af bilag 133.

6.8.2.16.1 Normaldrift
60 kV strækningen KNA – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 11 %.

6.8.2.16.2 Reservedrift
60 kV strækningen KNA – LYH vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen KNA – SGR. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen KNA – LYH vil være 35 %.
60 kV Strækningen KNA – LYH er en del af et ringnet.

6.8.2.17 KRL – ÅRU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen KRL – ÅRU. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen KRL –
ÅRU kan ses af bilag 144.

6.8.2.17.1 Normaldrift
60 kV strækningen KRL – ÅRU vil frem mod 2025 ikke være overbelastet i normaldrift hvorefter
linjen omlægges til KRL – LØS. I perioden vil den maksimale belastning være 27 %.

6.8.2.17.2 Reservedrift
60 kV strækningen KRL – ÅRU vil frem mod år 2025 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen KRL – ÅRU vil være 59 %.
60 kV Strækningen KRL – ÅRU er i år 2023 en del af et ringnet, og vil fra år 2025 være omlagt
til KRL – LØS.
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6.8.2.18 LYH – NMR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen LYH – NMR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen LYH –
NMR kan ses af bilag 134.

6.8.2.18.1 Normaldrift
60 kV strækningen LYH – NMR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 31 %.

6.8.2.18.2 Reservedrift
60 kV strækningen LYH – NMR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen GLU – TER. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen LYH – NMR vil være 35 %.
60 kV Strækningen LYH – NMR er en del af et ringnet.

6.8.2.19 LYH – SVN
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen LYH – SVN. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen LYH –
SVN kan ses af bilag 135.

6.8.2.19.1 Normaldrift
60 kV strækningen LYH – SVN vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 52 %.

6.8.2.19.2 Reservedrift
60 kV strækningen LYH – SVN vil i år 2033 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BJE – HST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen LYH – SVN vil være 111 %.
60 kV Strækningen LYH – SVN er frem mod år 2028 et radialt net, men vil herefter være en del
af et ringnet.
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6.8.2.20 LØS – SHO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen LØS – SHO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen LØS –
SHO kan ses af bilag 136.

6.8.2.20.1 Normaldrift
60 kV strækningen LØS – SHO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 18 %.

6.8.2.20.2 Reservedrift
60 kV strækningen LØS – SHO vil frem mod år 2025 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen TER – TOR. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen LØS – SHO vil være 50 %.
60 kV Strækningen LØS – SHO er frem mod år 2028 et en del af et ringnet, men bliver herefter
omlagt til LØS - HST.

6.8.2.21 LØS – ÅRU
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen LØS – ÅRU. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen LØS –
ÅRU kan ses af bilag 137.

6.8.2.21.1 Normaldrift
60 kV strækningen LØS – ÅRU vil frem mod 2025 ikke være overbelastet i normaldrift hvorefter
linjen omlægges til KRL – LØS. I perioden vil den maksimale belastning være 22 %.

6.8.2.21.2 Reservedrift
60 kV strækningen LØS – ÅRU vil frem mod år 2025 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen TER – TOR. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen LØS – ÅRU vil være 32 %.
60 kV Strækningen LØS – ÅRU er i år 2023 en del af et ringnet, og vil fra år 2025 være omlagt
til KRL – LØS.
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6.8.2.22 QHO – TOR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen QHO – TOR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen QHO –
TOR kan ses af bilag 138.

6.8.2.22.1 Normaldrift
60 kV strækningen QHO – TOR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 47 %.

6.8.2.22.2 Reservedrift
60 kV strækningen QHO – TOR vil fra år 2025 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BYG – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen QHO – TOR vil være 137 %.
60 kV Strækningen QHO – TOR er en del af et ringnet.

6.8.2.23 QHO – ÅBO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen QHO – ÅBO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen QHO –
ÅBO kan ses af bilag 139.

6.8.2.23.1 Normaldrift
60 kV strækningen QHO – ÅBO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 45 %.

6.8.2.23.2 Reservedrift
60 kV strækningen QHO – ÅBO vil fra år 2023 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen SHO – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen QHO – ÅBO vil være 126 % i år 2025.
60 kV Strækningen QHO – ÅBO er en del af et ringnet.
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6.8.2.24 SHO – HAT
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SHO – HAT. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SHO –
HAT kan ses af bilag 140.

6.8.2.24.1 Normaldrift
60 kV strækningen SHO – HAT vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 84 %.

6.8.2.24.2 Reservedrift
60 kV strækningen SHO – HAT vil fra år 2023 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BYG – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen SHO – HAT vil være 146 % i år 2025.
60 kV Strækningen SHO – HAT er en del af et ringnet.

6.8.2.25 SVN – ØRG
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen SVN – ØRG. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen SVN –
ØRG kan ses af bilag 141.

6.8.2.25.1 Normaldrift
60 kV strækningen SVN – ØRG vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 57 %.

6.8.2.25.2 Reservedrift
60 kV strækningen SVN – ØRG vil fra år 2028 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BJE – HST. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen SVN – ØRG vil være 147 %.
60 kV Strækningen SVN – JUL er i år 2033 en del af et ringnet.

Side 182

6.8.2.26 TER – TOR
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen TER – TOR. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen TER –
TOR kan ses af bilag 142.

6.8.2.26.1 Normaldrift
60 kV strækningen TER – TOR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 46 %.

6.8.2.26.2 Reservedrift
60 kV strækningen TER – TOR vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i reservedrift. Den
værste situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen HST – LØS i år 2025. Den
maksimale belastning på 60 kV strækningen TER – TOR vil være 72 %.
60 kV strækningen TER – TOR er en reserveforbindelse og er ligger ubelastet.

6.8.2.27 TOR – SHO
Dette afsnit beskriver behovsvurderingen for 60 kV strækningen TOR – SHO. I de efterfølgende
afsnit er behovsvurderingerne for normal- og reservedrift beskrevet. 60 kV strækningen TOR –
SHO kan ses af bilag 143.

6.8.2.27.1 Normaldrift
60 kV strækningen TOR – SHO vil frem mod år 2033 ikke være overbelastet i normaldrift. I
perioden vil den maksimale belastning være 55 %.

6.8.2.27.2 Reservedrift
60 kV strækningen TOR – SHO vil fra år 2023 være overbelastet i reservedrift. Den værste
situation vil være ved en udkobling af 60 kV strækningen BYG – HAT. Den maksimale
belastning på 60 kV strækningen TOR – SHO vil være 115 % i år 2025 og år 2033.
60 kV Strækningen TOR – SHO er en del af et ringnet.
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7 Opgørelse af planlagte ny- or reinvesteringer samt alternativer til ny- og
reinvesteringer
Dette afsnit indeholder en opgørelse af både planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer
til ny- og reinvesteringer, jf. § 7, stk. 4 og § 8 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.
I forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgørelsen særlig vægt på den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer.
Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til
netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre
ressourcer.
Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer kan ses
af bilag 18.

Side 184

8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov
Lokale markeder for fleksibilitetsydelser eksisterer ikke i dag og forventes tidligst at spille en
rolle i et 6-10 års perspektiv.
KONSTANT Net gør allerede brug af andre tiltag, som skal reducere det samlede
investeringsbehov i KONSTANT Nets netområde. Disse tiltag omfatter tidsdifferentierede tariffer
og begrænset netadgang for nyt forbrug, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet.
Der arbejdes i brancheregi på at muliggøre yderligere tiltag i 0-2 års perspektiv, som kan
bidrage til at reducere det samlede investeringsbehov. Disse omfatter begrænset netadgang for
nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet, og effektbetaling for
forbrugskunder, som er tilsluttet i mellem- og højspændingsnettet. KONSTANT Net har planer
om at benytte begge disse tiltag, hvis og når de godkendes af Forsyningstilsynet.

8.1 Generelt om fleksibilitet
Den grønne omstilling forventes at resultere i omfattende elektrificering af samfundet. Det nye
forbrug og produktion forventes at have potentiale for at agere fleksibelt i forhold til elnettets
flaskehalse og behov, forudsat at pris- og aktiveringssignaler, nødvendig styring, sikkerhed mv.
er til stede. Fleksibilitetsydelser har potentialet til at udskyde eller reducere behovet for
investeringer i elnettet. For at fleksibilitetsydelser kan hjælpe elnettet, er det altafgørende, at
kunderne er villige til at tilpasse deres forbrug og flytte det væk fra tidspunkter på døgnet, hvor
elnettet er højt belastet.
Fleksibilitetsydelser kan komme fra mange forskellige kilder og kan leveres til forskellige
aktører. Der fokuseres her på fleksibilitetsydelser leveret til netselskabet for at afhjælpe lokale
flaskehalse og udskyde eller reducere behovet for investeringer i eldistributionsnettet. Når
fleksibilitetsydelser leveres til netselskabet, flyttes det lokale forbrug væk fra de mest belastede
timer af døgnet og aflaster det lokale eldistributionsnet. Det noteres, at fleksibilitetsydelser, der
leveres til andre aktører fx Energinet, i nogle tilfælde kan flytte det lokale forbrug til de mest
belastede timer på døgnet og skabe et øget behov for investeringer i det lokale
eldistributionsnet og dermed i praksis modarbejde eldistributionsnettets behov.
Ud over fleksibilitetsydelser kan der også benyttes andre tiltag, for at flytte forbrug væk fra de
tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet, og dermed udskyde eller reducere behovet for
investeringer. Disse tiltag er, ligesom fleksibilitetsydelser, afhængige af, at kunderne er villige til
at tilpasse deres forbrug og produktion for at aflaste det lokale eldistributionsnet.
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8.2 Tiltag til at udskyde eller reducere investeringer
8.2.1 Tidsdifferentierede tariffer
Tidsdifferentierede tariffer anvendes af KONSTANT Net i dag og signalerer over for kunderne,
hvornår på døgnet elnettet er mest belastet. De tidsdifferentierede tariffer giver kunderne et
økonomisk incitament til at flytte forbruget væk fra de tidspunkter på døgnet, hvor elnettet er
mest belastet, ved at gøre det dyrere at bruge elnettet i disse timer og billigere at bruge elnettet
i timer, hvor det er mindre belastet.
Tarifferne forventes at være den primære drivkraft til at flytte forbrug tilsluttet i
lavspændingsnettet væk fra de timer i døgnet, hvor det lokale eldistributionsnet er mest
belastet. Tarifferne forventes derfor også at stå for en stor del af den fleksibilitet, der kan opnås
fra hjemmeopladning af elbiler og fra individuelle varmepumper.

8.2.2 Begrænset netadgang
Begrænset netadgang tilbydes kunder ved nettilslutning i mellem- og højspændingsnettet mod
en reduceret betaling for nettilslutningen. Ved begrænset netadgang tilsluttes forbrug til elnettet
med fuld afbrydelighed – altså kan netselskabet slukke/begrænse forbruget, når elnettet er
hårdt belastet. Da forbruget kan begrænses, når elnettet er mest belastet, er det ikke
nødvendigt at udbygge elnettets kapacitet til at håndtere forbrug tilsluttet med begrænset
netadgang. Derved kan behovet for investeringer i eldistributionsnettet reduceres.
Der arbejdes i brancheregi for, at begrænset netadgang fremadrettet også bliver en mulighed
for nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- eller højspændingsnettet.

8.2.3 Lokale markeder for fleksibilitetsydelser
Lokale markeder for fleksibilitetsydelser kan bruges til at flytte forbrug og produktion til
tidspunkter på døgnet, hvor der er bedre plads i det lokale elnet. Lokale markeder for
anvendelse af fleksibilitetsydelser til eldistributionsnet eksisterer ikke i dag, men er under
udvikling.
Da lokale markeder for fleksibilitet ikke eksisterer endnu, forventes de ikke at spille nogen rolle i
de kommende år. Afhængig af kundernes villighed til at deltage i lokale markeder for
fleksibilitetsydelser og praktiske erfaringer med brug af fleksibilitetsydelser kan lokale markeder
komme til at spille en rolle i et 6-10 års perspektiv.
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På nuværende tidspunkt forventes anvendelsen af lokale markeder for fleksibilitetsydelser
primært at blive benyttet til håndtering af midlertidige flaskehalse eller udskydning af
investeringer.
KONSTANT Net overvejer på nuværende tidspunkt, at indgå i pilotprojekt om køb af
fleksibilitetsydelser som opstart på det kommende fleksibilitetsmarked.

8.3 Forventede investerings-, og fleksibilitets-behov
Tabel 2 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov2 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år. Nedenstående
forventede investeringer er direkte relateret til det forventede fleksibilitetsbehov.
Årsinterval

0-2

3-5

6-10

1.767.500

16.143.754

8.734.500

493.500

9.528.000

7.453.500

Forventede investeringsbehov område Syd [DKK]

1.120.000

321.000

27.827.000

Samlede forventede investeringsbehov [DKK]

3.507.500

32.806.752

36.876.500

Forventede investeringsbehov område Djursland
[DKK]
Forventede investeringsbehov område Aarhus [DKK]

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] og
[MWh]

2,4 MW

11,3 MW

40,3 MW

224,2 MWh

478,9 MWh

4874,9 MWh

T ABEL 2 DET SAMLET FORVENTEDE INVESTERINGSBEHOV OG DET FORVENTEDE FLEKSIBILITETSBEHOV

Samlede forventede fleksibilitetsbehov

0-2 års intervallet

3-5 års intervallet

5-10 års intervallet

[MW] og [MWh]
Område Djursland

Område Aarhus

Område Syd

0,3 MW

5,9 MW

11,4 MW

4,7 MWh

47,7 MWh

1652,2 MWh

1,6 MW

2,9 MW

14,4 MW

196,9 MWh

325,0 MWh

1620,4 MWh

0,5 MW

2,5 MW

14,5 MW

22,6 MWh

106,2 MWh

1602,3 MWh

T ABEL 3 DET SAMLET FORVENTEDE INVESTERINGSBEHOV OG DET FORVENTEDE FLEKSIBILITETSBEHOV FORDELT PÅ
ZONER I NETOMRÅDET

2

Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen.
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8.4 Samlede økonomiske betragtninger
Dette afsnit beskriver KONSTANT Nets samlede økonomiske betragtninger. I nedenstående
tabel 4 kan de forventede omkostninger investering i relation til fleksibilitetsbehovet, tilvækst af
nye kunder, reinvesteringer og målerudskiftning ses.
Nedstående tabel indeholder ligeledes en udligningsfaktor mellem tilvækst af nye kunder og
reinvesteringer, da det ikke altid er muligt at differentiere omkostningerne mellem disse da der
kan være sammenfald i investeringerne. Udligningsfaktoren er efter bedste vurdering angivet til
0,85.
KONSTANT Net forventer frem mod år 2033 en tilvækst af 5.000 nye kunder årligt, hvilket
bygger på erfaringstal fra tidligere års kunde tilslutninger.
Nedenstående beregningsgrundlag kan ses af bilag 156 - Beregningsgrundlag for de samlede
økonomiske betragtninger.
Årsinterval
Forventede investering - relateret til

0-2

3-5

6-10

3.507.500

32.806.752

36.876.500

402.000.000

402.000.000

670.000.000

176.718.491

261.270.453

295.733.988

0,85

0,85

0,85

Forventede reinvestering – Målerudskiftning [DKK]

118.000.000

291.628.000

7.000.000

Samlede forventede investeringsbehov [DKK]

613.418.217

888.214.637

864.750.390

fleksibilitetsbehov [DKK] [I henhold til afsnit 8.2.3]
Forventede investering – Tilvækst af nye kunder
[DKK]
Forventede reinvestering [DKK]
Udligningsfaktor mellem tilvækst af nye kunder og
reinvesteringer [DKK]

T ABEL 4 - SAMLEDE ØKONOMISKE BETRAGTNINGER
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9 Bilagsoversigt
B ILAG 1 - R EDEGØRELSE AF RESULTATERNE AF HØRINGSPROCESSEN
B ILAG 2 - 60 KV GEOGRAFISK VISNING OMRÅDE DJURSLAND
B ILAG 3 - 60 KV GEOGRAFISK VISNING OMRÅDE SAMSØ
B ILAG 4 - O MRÅDE NORD - D JURSLAND - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2023
B ILAG 5 - O MRÅDE NORD - D JURSLAND - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2025
B ILAG 6 - O MRÅDE NORD - D JURSLAND - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2028
B ILAG 7 - O MRÅDE NORD - D JURSLAND - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2033
B ILAG 8 - 60 KV GEOGRAFISK VISNING OMRÅDE AARHUS
B ILAG 9 - O MRÅDE NORD - AARHUS - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2023
B ILAG 10 - OMRÅDE NORD - AARHUS - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2025
B ILAG 11 - OMRÅDE NORD - AARHUS - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2028
B ILAG 12 - OMRÅDE NORD - AARHUS - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2033
B ILAG 13 - 60 KV GEOGRAFISK VISNING OMRÅDE SYD
B ILAG 14 - OMRÅDE SYD - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2023
B ILAG 15 - OMRÅDE SYD - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2025
B ILAG 16 - OMRÅDE SYD - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2028
B ILAG 17 - OMRÅDE SYD - 60 KV NETSTRUKTUR - ÅR 2033
B ILAG 18 - OPGØRELSE AF PLANLAGTE NY- OG REINVESTERINGER SAMT ALTERNATIVER TIL NY- OG
REINVESTERINGER

B ILAG 19 - BAS 15 KV RADIALER
B ILAG 20 - BEG 15 KV RADIALER
B ILAG 21 - EBT 15 KV RADIALER
B ILAG 22 - FUG 15 KV RADIALER
B ILAG 23 - GLB 15 KV RADIALER
B ILAG 24 - HYL 15 KV RADIALER
B ILAG 25 - KLU 15 KV RADIALER
B ILAG 26 - MES 15 KV RADIALER
B ILAG 27 - MÅR 15 KV RADIALER
B ILAG 28 - NØA 15 KV RADIALER
B ILAG 29 - PDS TRF1 15 KV RADIALER
B ILAG 30 - PDS TRF2 15 KV RADIALER
B ILAG 31 - RMT 15 KV RADIALER
B ILAG 32 - SLA 15 KV RADIALER
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B ILAG 33 - TRS 15 KV RADIALER
B ILAG 34 - VST 15 KV RADIALER
B ILAG 35 - ÅSP 15 KV RADIALER
B ILAG 36 - BYN 10 KV RADIALER
B ILAG 37 - CHB 10 KV RADIALER
B ILAG 38 - EBR 10 KV RADIALER
B ILAG 39 - ELE 10 KV RADIALER
B ILAG 40 - EGÅ 10 KV RADIALER
B ILAG 41 - FRI TRF1 10 KV RADIALER
B ILAG 42 - FRI TRF2 10 KV RADIALER
B ILAG 43 - MAS 10 KV RADIALER
B ILAG 44 - MKA 10 KV RADIALER
B ILAG 45 - MLP 10 KV RADIALER
B ILAG 46 - NOV TRF1 10 K V RADIALER
B ILAG 47 - NOV TRF2 10 K V RADIALER
B ILAG 48 - SMO 10 KV RADIALER
B ILAG 49 - SØF 10 KV RADIALER
B ILAG 50 - TNP 10 KV RADIALER
B ILAG 51 - TRB 10 KV RADIALER
B ILAG 52 - TRI 10 KV RADIALER
B ILAG 53 - VRI 10 KV RADIALER
B ILAG 54 - ÅCH 10 KV RADIALER
B ILAG 55 - ÅØH 10 KV RADIALER
B ILAG 56 - BAR 10 KV RADIALER
B ILAG 57 - BJE 10 KV RADIALER
B ILAG 58 - BYG 10 KV RADIALER
B ILAG 59 - FUS 10 KV RADIALER
B ILAG 60 - GLU 10 KV RADIALER
B ILAG 61 - HST TRF1 10 K V RADIALER
B ILAG 62 - HST TRF3 10 K V RADIALER
B ILAG 63 - JUL 10 KV RADIALER
B ILAG 64 - KRL 10 KV RADIALER
B ILAG 65 - LYH 10 KV RADIALER
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B ILAG 66 - LØS 10 KV RADIALER
B ILAG 67 - SHO 10 KV RADIALER
B ILAG 68 - SVN 10 KV RADIALER
B ILAG 69 - TER 10 KV RADIALER
B ILAG 70 - TOR 10 KV RADIALER
B ILAG 71 - ØRG 10 KV RADIALER
B ILAG 72 - ÅBO 10 KV RADIALER
B ILAG 73 - HAS 10 KV RADIALER
B ILAG 74 - 60 KV STRÆKNING MLP-VRI
B ILAG 75 - 60 KV STRÆKNING BAS-BEG
B ILAG 76 - 60 KV STRÆKNING BAS-EBT
B ILAG 77 - 60 KV STRÆKNING BAS-MES
B ILAG 78 - 60 KV STRÆKNING EBT-HYL
B ILAG 79 - 60 KV STRÆKNING FUG-SLA
B ILAG 80 - 60 KV STRÆKNING FUG-TRS
B ILAG 81 - 60 KV STRÆKNING GLB-RMT
B ILAG 82 - 60 KV STRÆKNING GLB-ÅSP
B ILAG 83 - 60 KV STRÆKNING HSL-KLU
B ILAG 84 - 60 KV STRÆKNING HYL-TRS
B ILAG 85 - 60 KV STRÆKNING KLU-MES
B ILAG 86 - 60 KV STRÆKNING KNU-MÅR
B ILAG 87 - 60 KV STRÆKNING KNU-VST
B ILAG 88 - 60 KV STRÆKNING MES-NØA
B ILAG 89 - 60 KV STRÆKNING MES-PDS
B ILAG 90 - 60 KV STRÆKNING MES-RMT
B ILAG 91 - 60 KV STRÆKNING MÅR-VST
B ILAG 92 - 60 KV STRÆKNING NØA-TRS
B ILAG 93 - 60 KV STRÆKNING SLA-ÅSP
B ILAG 94 - 60 KV STRÆKNING BSG-CHB
B ILAG 95 - 60 KV STRÆKNING BSG-HRV
B ILAG 96 - 60 KV STRÆKNING BYN-HAS
B ILAG 97 - 60 KV STRÆKNING BYN-MKA
B ILAG 98 - 60 KV STRÆKNING CHB-NOV
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B ILAG 99 - 60 KV STRÆKNING EBR-MLP
B ILAG 100 - 60 KV STRÆKNING EGÅ-EBR
B ILAG 101 - 60 KV STRÆKNING EGÅ-MLP
B ILAG 102 - 60 KV STRÆKNING ELE-MLP
B ILAG 103 - 60 KV STRÆKNING ELE-SMO
B ILAG 104 - 60 KV STRÆKNING FRI-HSK
B ILAG 105 - 60 KV STRÆKNING FRI-MKA
B ILAG 106 - 60 KV STRÆKNING HAS-NOV
B ILAG 107 - 60 KV STRÆKNING HRV-MLP
B ILAG 108 - 60 KV STRÆKNING HSK-MAS
B ILAG 109 - 60 KV STRÆKNING HSL-TNP
B ILAG 110 - 60 KV STRÆKNING MAS-ÅCH
B ILAG 111 - 60 KV STRÆKNING MKA-TRB
B ILAG 112 - 60 KV STRÆKNING MKA-ÅØH
B ILAG 113 - 60 KV STRÆKNING MLP-TRI
B ILAG 114 - 60 KV STRÆKNING NOV-TRB
B ILAG 115 - 60 KV STRÆKNING NOV-VRI
B ILAG 116 - 60 KV STRÆKNING SMO-TNP
B ILAG 117 - 60 KV STRÆKNING SØF-TRI
B ILAG 118 - 60 KV STRÆKNING ÅØH-ÅCH
B ILAG 119 - 60 KV STRÆKNING AGA-LYH
B ILAG 120 - 60 KV STRÆKNING BAR-JUL
B ILAG 121 - 60 KV STRÆKNING BAR-ØRG
B ILAG 122 - 60 KV STRÆKNING BJE-HST
B ILAG 123 - 60 KV STRÆKNING BJE-TER
B ILAG 124 - 60 KV STRÆKNING BYG-FUS
B ILAG 125 - 60 KV STRÆKNING BYG-HAT
B ILAG 126 - 60 KV STRÆKNING FUS-ÅBO
B ILAG 127 - 60 KV STRÆKNING GLU-JUL
B ILAG 128 - 60 KV STRÆKNING GLU-TER
B ILAG 129 - 60 KV STRÆKNING HAT-KRL
B ILAG 130 - 60 KV STRÆKNING HST-LØS
B ILAG 131 - 60 KV STRÆKNING HST-LYH
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B ILAG 132 - 60 KV STRÆKNING HST-ÅRU
B ILAG 133 - 60 KV STRÆKNING KNA-LYH
B ILAG 134 - 60 KV STRÆKNING LYH-NMR
B ILAG 135 - 60 KV STRÆKNING LYH-SVN
B ILAG 136 - 60 KV STRÆKNING LØS-SHO
B ILAG 137 - 60 KV STRÆKNING LØS-ÅRU
B ILAG 138 - 60 KV STRÆKNING QHO-TOR
B ILAG 139 - 60 KV STRÆKNING QHO-ÅBO
B ILAG 140 - 60 KV STRÆKNING SHO-HAT
B ILAG 141 - 60 KV STRÆKNING SVN-ØRG
B ILAG 142 - 60 KV STRÆKNING TER-TOR
B ILAG 143 - 60 KV STRÆKNING TOR-SHO
B ILAG 144 - 60 KV STRÆKNING KRL-ÅRU
B ILAG 145 - 60 KV STRÆKNING BEG-MÅR
B ILAG 146 - VE-P IPELINE
B ILAG 147 - O VERSIGTSKORT VE PROJEKTER - OMRÅDE NORD (AARHUS + D JURSLAND)
B ILAG 148 - O VERSIGTSKORT VE PROJEKTER - OMRÅDE SYD
B ILAG 149 - R ESTKAPACITET FORBRUG OMRÅDE D JURSLAND & AARHUS
B ILAG 150 - R ESTKAPACITET FORBRUG OMRÅDE SYD
B ILAG 151 - 60 KV STRÆKNING SØF-NRG
B ILAG 152 - 60 KV STRÆKNING MLP-ÅNL
B ILAG 153 - 60 KV STRÆKNING MLP-QÅN
B ILAG 154 - 60 KV STRÆKNING KWV-ÅØH
B ILAG 155 - 60 KV STRÆKNING QRÅP-ÅSP
B ILAG 156 - B EREGNINGSGRUNDLAG FOR DE SAMLEDE ØKONOMISKE BETRAGTNINGER
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Bilag 2 - 60 kV geografisk visning område Djursland

Bilag 3 - 60 kV geografisk visning område Samsø

60 kV netstruktur Djursland – År 2023

Bilag 4 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2023
SIGNATURFORKLARING

St.HLB
St.QRÅP

Luftledning
Kabel

St.VIV

Langsadskillerfelt med AF

St.GLB
SkB

Langsadskillerfelt uden AF

St.ÅSP

SkA

Sk1
Sk2

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.ALB

KT31
150 kV

Delepunkt

Ingen AF i feltet mod linjen

St.SLA
SkB

St.RMT
SkA

St.AUN

SkB

St.PDS

DL

SkC

SkA

SkB

DL

St.MES

Sk1
Sk2

SkA

SkB

SkB

St.TRS

St.NØA

KT31
150 kV

KT32
150 kV

SkA

St.FUG

Reaktor
15-25MVAr

DL

St.KLU

St.HSL

SkC

SkB

SkA
SkB

SkA

St.HYL

DL
SkB

SkA

St.TNP

SkA

SkB

St.BAS

SkA

SkB

St.EBT

St.BEG
SkB

Sk1
Sk2

SkA

St.KNU
DL

SkA

SkC

St.MÅR

SkB

St.VST

Reaktor
15-25MVAr

SkA

SkA

SkA

60 kV netstruktur Djursland – År 2025

Bilag 5 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2025
SIGNATURFORKLARING

St.HLB
St.QRÅP

Luftledning
Kabel

St.VIV

Langsadskillerfelt med AF

St.GLB
SkB

Langsadskillerfelt uden AF

St.ÅSP

SkA

Sk1
Sk2

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.ALB

KT31
150 kV

Delepunkt

Ingen AF i feltet mod linjen

St.SLA
SkB

St.RMT
SkA

St.AUN

SkB

St.PDS

DL

SkC

SkA

SkB

DL

St.MES

Sk1
Sk2

SkA

SkB

SkB

St.TRS

St.NØA

KT31
150 kV

KT32
150 kV

SkA

St.FUG

Reaktor
15-25MVAr

DL

St.KLU

St.HSL

SkC

SkB

SkA
SkB

SkA

St.HYL

DL
SkB

SkA

St.TNP

SkA

SkB

St.BAS

SkA

SkB

St.EBT

St.BEG
SkB

Sk1
Sk2

SkA

St.KNU
DL

SkA

SkC

St.MÅR

SkB

St.VST

Reaktor
15-25MVAr

SkA

SkA

SkA

60 kV netstruktur Djursland – År 2028

Bilag 6 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2028
SIGNATURFORKLARING

St.HLB
St.QRÅP

Luftledning
Kabel

St.VIV

Langsadskillerfelt med AF

St.GLB
SkB

Langsadskillerfelt uden AF

St.ÅSP

SkA

Sk1
Sk2

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.ALB

KT31
150 kV

Delepunkt

Ingen AF i feltet mod linjen

St.SLA
SkB

St.RMT
SkA

St.AUN

SkB

St.PDS

DL

SkC

SkA

SkB

DL

St.MES

Sk1
Sk2

SkA

SkB

SkB

St.TRS

St.NØA

KT31
150 kV

KT32
150 kV

SkA

St.FUG

Reaktor
15-25MVAr

DL

St.KLU

St.HSL

SkC

SkB

SkA
SkB

SkA

St.HYL

DL
SkB

SkA

St.TNP

SkA

SkB

St.BAS

SkA

SkB

St.EBT

St.BEG
SkB

Sk1
Sk2

SkA

St.KNU
DL

SkA

SkC

St.MÅR

SkB

St.VST

Reaktor
15-25MVAr

SkA

SkA

SkA

60 kV netstruktur Djursland – År 2033

Bilag 7 - Område nord - Djursland - 60 kV netstruktur - År 2033
SIGNATURFORKLARING

St.HLB
St.QRÅP

Luftledning
Kabel

St.VIV

Langsadskillerfelt med AF

St.GLB
SkB

Langsadskillerfelt uden AF

St.ÅSP

SkA

Sk1
Sk2

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.ALB

KT31
150 kV

Delepunkt

Ingen AF i feltet mod linjen

St.SLA
SkB

St.RMT
SkA

St.AUN

SkB

St.PDS

DL

SkC

SkA

SkB

DL

St.MES

Sk1
Sk2

SkA

SkB

SkB

St.TRS

St.NØA

KT31
150 kV

KT32
150 kV

SkA

St.FUG

Reaktor
15-25MVAr

DL

St.KLU

St.HSL

SkC

SkB

SkA
SkB

SkA

St.HYL

DL
SkB

SkA

St.TNP

SkA

SkB

St.BAS

SkA

SkB

St.EBT

St.BEG
SkB

Sk1
Sk2

SkA

St.KNU
DL

SkA

SkC

St.MÅR

SkB

St.VST

Reaktor
15-25MVAr

SkA

SkA

SkA

Bilag 8 - 60 kV geografisk visning område Aarhus

Bilag 9 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2033

60 kV netstruktur Aarhus – År 2023

SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
Koblingsfelt

St.HDS
Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF
Delepunkt

St.TRI
St.ELE

DL

Ingen AF i feltet mod linjen

SkA

St.SMO

SkB

SkB

SkA

SkA

St.TNP
SkA

SkB

St.NRG
DL

SkA

St.EGÅ

SkB

SkA

St.SØF

T-QÅN

St.MLP
Sk2
Sk1

St.HRV
Sk1

St.ÅNL

Sk2

KT31
150 kV

Reaktor
15-25MVAr

SkA

SkB

St.EBR

St.VRI
SkB

SkA

Sk1

Sk2

SkB

St.BSG

St.CHB

SkA

Sk1

Sk2

St.NOV

ST.TRB
SkB

St.TIL

SkA

St.TRU

St.HAS
DL

DL
Sk1
Sk2

DL

KT32
150 kV

St.MRD

SkB

St.BRA

SkA

St.BYN

DL

Sk1

Sk1

Sk2

Sk2

St.BLC

St.MKA

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

St.FRI

St.KWV

SkB

SkA

St.ÅØH

KT31
150 kV

DL

Sk1
Sk2

St.HSK

SkA

SkB

St.MAS

SkC

SkB

St.ÅCH

SkA

SkB

Bilag 10 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2025

60 kV netstruktur Aarhus – År 2025

SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
Koblingsfelt

St.HDS
Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF
Delepunkt

St.TRI
DL
SkA

Ingen AF i feltet mod linjen

SkB

SkB

St.ELE

SkA

SkA

St.SMO

SkA

SkB

St.NRG
DL

SkA
SkB

T-QÅN

St.MLP

St.HRV
Sk1

St.EGÅ

SkA

St.SØF

Sk2
Sk1

St.ÅNL

Sk2

KT31
150 kV

Reaktor
15-25Mvar

SkA

St.EBR

SkB

St.VRI
SkB

SkA

Sk1

Sk2

SkB

St.BSG

St.CHB

SkA

Sk2

Sk1

St.NOV

ST.TRB
SkB

St.TIL

SkA

St.TRU

St.HAS
DL

DL

Sk1
Sk2

DL

KT32
150 kV

St.MRD

SkB

St.BRA

SkA

St.BYN

DL

Sk1

Sk1

Sk2

Sk2

St.BLC

St.MKA

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

St.FRI
St.KWV

SkB

SkA

St.ÅØH

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

DL

St.HSK

SkA

St.MAS

SkB

SkC

SkB

St.ÅCH

SkA

St.TNP

SkB

Bilag 11 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2028

60 kV netstruktur Aarhus – År 2028
SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
Koblingsfelt

St.HDS
Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF
Delepunkt

St.TRI
DL
SkA

Ingen AF i feltet mod linjen

SkB

SkB

St.ELE

SkA

SkA

St.SMO

SkA

SkB

St.TNP

SkB

St.NRG
DL

SkA
SkB

St.SØF

T-QÅN

St.MLP

St.HRV
Sk1

St.ÅNL

Sk2

St.EGÅ

SkA

KT31
150 kV

Sk2
Sk1

Reaktor
15-25Mvar

SkA

St.EBR

SkB

St.VRI
SkB

SkA

Sk1

Sk2

SkB

St.BSG

St.CHB

SkA

Sk1

Sk2

St.NOV

ST.TRB
SkB

St.TIL

SkA

St.TRU

St.HAS
DL

DL

SkB

Sk1
Sk2

DL

KT32
150 kV

St.MRD

St.BRA

SkA

St.BYN

DL

Sk1

Sk1

Sk2

Sk2

St.BLC

St.MKA

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

St.FRI
St.KWV

SkB

SkA

St.ÅØH

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

DL
SkA

St.HSK

SkB

St.MAS

SkC

SkB

St.ÅCH

SkA

Bilag 12 - Område nord - Aarhus - 60 kV netstruktur - År 2033

60 kV netstruktur Aarhus – År 2033

SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
Koblingsfelt

St.HDS

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF
Delepunkt

St.TRI
St.ELE

DL

Ingen AF i feltet mod linjen

SkA

St.SMO

SkB

SkB

SkA

SkA

St.TNP
SkA

SkB

SkB

St.NRG
DL

SkA

St.EGÅ

SkB

St.SØF

SkA

T-QÅN

St.MLP

St.HRV
Sk1

St.ÅNL

Sk2

KT31
150 kV

Sk2
Sk1

Reaktor
15-25Mvar

SkA

St.VRI

SkB

St.EBR

SkB

SkA

Sk1

Sk2

St.BSG

SkB

SkA

Sk1

Sk2

St.CHB

St.NOV

ST.TRB
SkB

SkA

St.TRU

St.TIL
St.HAS
DL

DL
Sk1
Sk2

DL

KT32
150 kV

St.MRD

SkB

St.BRA

SkA

St.BYN

DL

Sk1

Sk2

Sk1

Sk2

St.BLC

St.MKA

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

St.FRI
St.KWV

SkB

SkA

St.ÅØH

KT31
150 kV

Sk1
Sk2

DL

St.HSK

SkA

SkB

St.MAS

SkC

SkB

St.ÅCH

SkA

Bilag 13 - 60 kV geografisk visning område Syd

Bilag 14 - Område syd – 60 kV netstruktur - År 2023

Område syd – 60 kV netstruktur - År 2023
SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
KT32
150 kV

Koblingsfelt

KT31
150 kV

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF
Delepunkt

St.HAT
Sk2
Sk1

Sk1

Sk2

St.BYG

Ingen AF i feltet mod linjen

St.KRL
SkB
SkA

SkA

SkB

St.FUS

Sk1

Sk2

St.ÅBO
T-ÅRU

Sk2
Sk1

SkA

St.LØS

Sk3

Sk2

St.SHO

St.QHO

St.TOR

Sk1

Sk2

Sk1

SkA

St.BJE

St.HST

KT31
150 kV

SkA

Sk2

Sk1

St.TER

St.AGA

KT32
150 kV

St.KNA

St.LYH
Sk2
Sk1

St.GLU
Sk2

DL

DL
Sk1

St.SGR

St.NMR

Sk2

St.SVN

Sk2

Sk1

St.ØRG

SkA

SkB

St.BAR

Sk2

Sk1

St.JUL

Sk1

Bilag 15 - Område syd – 60 kV netstruktur - År 2025

Område syd – 60 kV netstruktur - År 2025

SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

Langsadskillerfelt uden AF
KT32
150 kV

Koblingsfelt

KT31
150 kV

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.HAT

Delepunkt

Sk2
Sk1

Sk1

Sk2

St.BYG

Ingen AF i feltet mod linjen

St.KRL
SkB
SkA

SkA

SkB

St.FUS

Sk1

Sk2

St.ÅBO

Sk1

Sk2

St.LØS

Sk2
Sk1

St.HST

Sk3

Sk2

SkA

Sk2

Sk1

St.SHO

St.QHO

St.TOR

Sk1

St.BJE

KT31
150 kV

Sk2

Sk1

SkA

St.TER

St.AGA

KT32
150 kV

St.KNA

St.LYH
Sk2
Sk1

St.GLU
Sk2

Sk1

St.PAL
Sk2

DL

DL
Sk1

St.SGR

St.NMR

Sk2

St.SVN

Sk2

Sk1

St.ØRG

SkA

SkB

St.BAR

Sk1

Bilag 16 - Område syd – 60 kV netstruktur - År 2028

Område syd – 60 kV netstruktur - År 2028

SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF

KT32
150 kV

Langsadskillerfelt uden AF

KT31
150 kV

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.HAT
Sk2
Sk1

Delepunkt

Sk1

Sk2

St.BYG

Ingen AF i feltet mod linjen

St.KRL
SkA
SkA

SkB

SkB

St.FUS

Sk1

Sk2

St.ÅBO

Sk1

Sk2

St.LØS

Sk2
Sk1

Sk2

Sk1

St.SHO

SkA

St.QHO

St.TOR

KT31
150 kV

Sk2
Sk1

St.HST
St.BJE

KT31
150 kV

Sk2

Sk1

SkA

St.TER

St.AGA

KT32
150 kV

St.KNA

St.LYH
Sk2
Sk1

St.GLU
Sk2

Sk1

St.PAL
Sk1

DL

DL
Sk1

St.SGR

St.NMR

Sk2

St.SVN

Sk2

Sk1

St.ØRG

SkA

SkB

St.BAR

Sk2

Bilag 17 - Område syd – 60 kV netstruktur - År 2033

Område syd – 60 kV netstruktur - År 2033
SIGNATURFORKLARING
Luftledning
Kabel
Langsadskillerfelt med AF
KT32
150 kV

Langsadskillerfelt uden AF

KT31
150 kV

Koblingsfelt

Dobbeltskinne uden
Langsadskiller eller AF

St.HAT
Sk2
Sk1

Delepunkt

Sk1

Sk2

St.BYG

Ingen AF i feltet mod linjen

St.KRL
SkA
SkA

SkB

SkB

St.FUS

Sk1

Sk2

St.ÅBO

Sk1

Sk2

St.LØS

Sk2
Sk1

Sk2

Sk1

St.SHO

SkA

St.QHO

St.TOR

KT31
150 kV

Sk2
Sk1

St.HST
St.BJE

KT31
150 kV

Sk2

Sk1

SkA

St.TER

St.AGA

KT32
150 kV

St.KNA

St.LYH
Sk2
Sk1

St.GLU
Sk2

Sk1

St.PAL
Sk1

DL

DL
Sk1

St.SGR

St.NMR

Sk2

St.SVN

Sk2

Sk1

St.ØRG

SkA

SkB

St.BAR

Sk2

Bilag 18 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer
Projekt navn

Projekt nr.

KLU-MES - 60 kV

1

MLP-TRI - 60 kV

2

MÅR-VST - 60 kV

3

KNU-MÅR - 60 kV

4

KNU-VST - 60 kV

5

BAS-MES - 60 kV

6

AUN-PDS - 60 kV

7

GLB-RMT - 60 kV

8

GLB-ÅSP - 60 kV

9

HYL-TRS - 60 kV

10

MES-NØA - 60 kV

11

MES-PDS - 60 kV

12

MES-RMT - 60 kV

13

Beskrivelse
Kabellægning af luftledning på
baggrund af overføringsevne.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.

Behov
Investering

Alternativ til investering
Fleksibilitetsbehov på 4
MW i år 2028.

Forventet idriftsættelse

Maksimalt effektræk

01.12.2027

År 2028 - 45,00 MW

Reinvestering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2027

År 2028 - 7,10 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2024

År 2025 - 14,50 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2024

År 2025 - 13,60 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2024

År 2025 - 13,70 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 13,30 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

0 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 0 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 10,00 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 11,40 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 21,80 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 13,90 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2032

År 2033 - 5,80 MW

01.01.2028

År 2028 - 9,08 MW
År 2033 - 13,21 MW

KLU-1 - 60 kV

14

Ny transformer på station KLU grundet
stigende effektbehov (16 MVA)

Investering

Fleksibilitetbehov år 2028 1,1 MW / 24 MWh
Fleksibilitetbehov år 2033 5,2 MW / 1.133 MWh

BAS-1 - 60 kV

15

Ny transformer på station BAS grundet
stigende effektbehov (16 MVA)

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 2,6 MW / 284 MWh

01.01.2033

År 2033 - 10,61 MW

GLB-1 - 60 kV

16

Ny transformer på station GLB grundet
stigende effektbehov (16 MVA)

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 2,0 MW / 80 MWh

01.01.2033

År 2033 - 9,95 MW
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Ny station EBT
Ny stationsbygning
2 stk nye 20 MVA 60/10 kV transformer
Nyt 60 kV anlæg
Nyt 10 kV anlæg
2 stk 10 kV lokaltranformer
2 stk 10 kV slukkespoler

Ny station EBT - 60
kV

17

BYN-2 - 60 kV

18

ELE-MLP - 60 kV

19

ELE-SMO - 60 kV

20

SMO-TNP - 60 kV

21

EGÅ-MLP - 60 kV

22

Forskønnelsesprojekt

EGÅ-2 - 60 kV

23

Ny transformer på station EGÅ grundet
stigende effektbehov og manglende
stationsreserve. (16 MVA)
1 stk 60 kV felt
1 stk 60 kV skinneadskiller
1 stk 15 kV felt for lokaltransformer og
15 kV slukkespole
1 stk 15 kV lokaltransfomer
1 stk 15 kV slukkespole
Manøvretavler
Ombygning af station

FRI-1 - 60 kV

24

HST-LYH - 60 kV

25

SHO-HST - 60 kV

26

BJE-HST - 60 kV

27

Ny transformer på station BYN grundet
manglende stationsreserve. (16/20
MVA)
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.

2 stk. transformer på station FRI
grundet stigende effektbehov. (20
MVA)
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.
I forbindelse med ny station SHO
ændres 60 kV netstrukturen.
Kabellægning af 60 kV luftledning.
Luftledningen er nedslidt og skal
fornyes.

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte stationen

01.01.2028

År 2028 - 13,58 MW
År 2033 - 20,65 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.01.2025

År 2025 - 11,26 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2027

År 2028 - 24,17 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2027

År 2028 - 8,80 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2027

År 2028 - 0 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet

01.12.2028

År 2028 - 8,81 MW

Investering

Fleksibilitetbehov år 2028 1,0 MW / 1 MWh
Fleksibilitetbehov år 2033 4,2 MW / 616 MWh

01.01.2028

År 2028 - 13,84 MW
År 2033 - 17,01 MW

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 7,6 MW / 518 MWh

01.01.2028

År 2028 - 25,33 MW
År 2033 - 33,00 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte luftledningen.

01.12.2024

År 2025 - 0 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte kablet.

01.12.2026

År 2028 - 0 MW

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte luftledningen.

01.12.2027

År 2028 - 26,69 MW
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28

Nedlæggelse af eksisterende nedslidt
station JUL og placering af ny station
PAL.
Station JUL er nedslidt og skal fornyes.
Grundet stort effektbehov nord for
station JUL er det fundet bedst af
placere ny station PAL.
1 stk 16 MVA transformer
Nyt 60 kV anlæg
Nyt 10 kV anlæg
2 stk 10 kV lokaltransformer
2 stk 10 kV slukkespoler
Manøvretavler

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte ny station.

01.12.2023

År 2025 - 18,73 MW

Ny station HST 60 kV

29

Grundet forsyningssikkerhed i område
syd leverer Energinet et nyt
indfødningspunkt der afføder
reinvestering i ny station HST.
Ny stationsbygning
2 stk nye 20 MVA 60/10 kV transformer
Nyt 60 kV anlæg
Nyt 10 kV anlæg
2 stk 10 kV lokaltranformer
2 stk 10 kV slukkespoler
1 stk 60 kV slukkespole
Manøvretavler

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte ny station.

01.12.2026

År 2028 - 28,11 MW

GLU-1 - 60 kV

30

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 1,6 MW / 78 MWh

01.01.2033

År 2033 - 9,55 MW

SVN-1 - 60 kV

31

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 4,0 MW / 355 MWh

01.01.2033

År 2033 - 11,94 MW

32

Ny 60/10 kV transformer på station
TER grundet stigende effektbehov og
manglende stationsreserve. (16 MVA)
Nyt 60 kV felt for transformer 2
Nyt 10 kV anlæg
2 stk 10 kV lokaltransformer
2 stk 10 kV slukkespoler
Manøvretavler
Renovering af station

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 0,3 MW / 1 MWh

01.01.2033

År 2033 - 13,08 MW

33

Ny 60/10 kV transformer på station
ØRG grundet stigende effektbehov (16
MVA)

Investering

Fleksibilitetbehov år 2033 1,1 MW / 18 MWh

01.01.2033

År 2033 - 9,09 MW

Station PAL - 60 kV

TER-2 - 60 kV

ØRG-1 - 60 kV

Ny 60/10 kV transformer på station
GLU grundet stigende effektbehov (16
MVA)
Ny 60/10 kV transformer på station
SVN grundet stigende effektbehov (16
MVA)
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SVN-2 - 60 kV

988 - 15 kV

34

Ny 60/10 kV transformer på station
SVN grundet manglende
stationsreserve. (16 MVA)
Nyt 60 kV felt for transformer 2
Nyt 10 kV anlæg
2 stk 10 kV lokaltranformer
2 stk 10 kV slukkespoler
Manøvretavler
Renovering af station

Investering

Fleksibilitetsprodukter kan
ikke erstatte ny
transformer

01.01.2025

År 2033 - 12 MW

35

Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet med produktion. Bør
skiftes til en 200 kVA i stedet for den
eksisterende 100 kVA transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,05 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,111 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,08 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,119 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,14 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,232 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,01 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,477 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,03 MWh

01.01.2023

År 2023 - 0,124 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,07 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,224 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,18 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,214 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,10 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,215 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 1,62 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,650 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,05
MW / 0,93 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,664 MW

1966 - 15 kV

36

2403 - 15 kV

37

2550 - 15 kV

38

783 - 15 kV

39

2471 - 15 kV

40

2536 - 15 kV

41

2565 - 15 kV

42

186-2 - 10 kV

43

452-2 - 10 kV

44

Transformeren er i 26 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 12 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 13 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 25 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 25 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 75 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
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689 - 15 kV

45

909 - 15 kV

46

2440 - 15 kV

47

867 - 15 kV

48

2008 - 15 kV

49

2025 - 15 kV

50

16 - 10 kV

51

347-1 - 10 kV

52

347-2 - 10 kV

53

921 - 15 kV

54

831 - 15 kV

55

834 - 15 kV

56

Transformeren er i 9 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 13 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 9 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 17 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 13 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 19 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 58 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 16 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 5 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,04
MW / 0,14 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,441 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,03 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,215 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,005
MW / 0,03 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,886 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,06
MW / 0,22 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,463 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,04 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,208 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,08 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,107 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,05
MW / 0,18 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,681 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,31
MW / 1,99 MWh

01.06.2023

År 2023 - 1,068 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,47
MW / 5,78 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,876 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,06 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,113 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,002
MW / 0,01 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,098 MW /
103 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,03 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,053 MW
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885 - 15 kV

57

989 - 15 kV

58

1508 - 15 kV

59

2108 - 15 kV

60

825 - 15 kV

61

1672 - 15 kV

62

2137 - 15 kV

63

2143 - 15 kV

64

156 - 10 kV

65

2069 - 15 kV

66

2426 - 15 kV

67

656 - 15 kV

68

Transformeren er i 14 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 148 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 19 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 11 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer
Transformeren er i 12 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer
Transformeren er i 42 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 160 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,15 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,234 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,04
MW / 1,65 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,689 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,06 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,215 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,05 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,107 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,005
MW / 0,03 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,055 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,09 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,232 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,04 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,061 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,03 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,104 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,05
MW / 0,16 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,671 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,01 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,104 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,002
MW / 0,01 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,048 MW /
0,052 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,31 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,188 MW
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1749 - 15 kV

69

2485 - 15 kV

70

2659 - 15 kV

71

2044 - 15 kV

72

1509 - 15 kV

73

2405 - 15 kV

74

1842 - 15 kV

75

1950 - 15 kV

76

2610 - 15 kV

77

602 - 15 kV

78

2037 - 15 kV

79

2190 - 15 kV

80

Transformeren er i 26 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 133 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer
Transformeren er i 41 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 14 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 133 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 948 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 1403 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 18 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 50 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,18 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,255 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,26 MWh

01.06.2023

År 2023 - (-336) MW /
423 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,09 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,204 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,005
MW / 0,02 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,055 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,001
MW / 0,04 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,097 MW /
0,104 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,04 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,105 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,06
MW / 3,21 MWh

01.06.2023

År 2023 - (-425) MW /
463 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 13,06 MWh

01.06.2023

År 2023 - 649 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,11
MW / 90,73 MWh

01.06.2023

År 2023 - 689 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,05 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,110 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,14 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,134 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,03 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,063 MW
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1583 - 15 kV

81

322 - 10 kV

82

1021 - 15 kV

83

1363 - 15 kV

84

1502 - 15 kV

85

1-1 - 10 kV

86

1-2 - 10 kV

87

184 - 10 kV

88

30009 - 10 kV

89

30101 - 10 kV

90

30212 - 10 kV

91

30267 - 10 kV

92

Transformeren er i 16 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 44 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 500 kVA
transformer
Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 160 kVA
transformer
Transformeren er i 8 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 315 kVA
transformer
Transformeren er i 93 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 14 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 40 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 500 kVA
transformer
Transformeren er i 145 timer af året
overbelastet med produktion. Bør
skiftes til en 630 kVA i stedet for den
eksisterende 400 kVA transformer
Transformeren er i 15 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 3 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 14 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,05 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,099 MW /
0,112 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,15
MW / 1,24 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,647 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,05 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,179 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,05
MW / 0,15 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,365 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,17 MWh

01.06.2023

År 2023 - (-76) MW /
111 MVA

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,14 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,708 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,07
MW / 0,69 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,776 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,04
MW / 0,10 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,536 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,07
MW / 3,12 MWh

01.06.2023

År 2033 - 0,472 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,05 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,110 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,02 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,221 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,08
MW / 0,28 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,477 MW
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Bilag 18 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

30310 - 10 kV

93

30318 - 10 kV

94

30498 - 10 kV

95

30635 - 10 kV

96

30699 - 10 kV

97

30752 - 10 kV

98

30755 - 10 kV

99

30775 - 10 kV

100

30789 - 10 kV

101

30801 - 10 kV

102

30814 - 10 kV

103

30857 - 10 kV

104

Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 22 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 26 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 98 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 19 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 25 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 11 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 1 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 7 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 800
kVA transformer
Transformeren er i 5 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 200 kVA
i stedet for den eksisterende 100 kVA
transformer
Transformeren er i 18 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Transformeren er i 197 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,04 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,124 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,14 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,214 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,12 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,214 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,04
MW / 0,76 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,443 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,01
MW / 0,06 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,211 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,12 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,119 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,16 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,743 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,03 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,653 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,06
MW / 0,15 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,886 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,02 MWh

01.01.2028

År 2028 - 0,118 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,15 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,654 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,07
MW / 4,72 MWh

01.06.2023

År 2023 - 0,241 MW

Side 9 af 10

Bilag 18 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

30860 - 10 kV

30935 - 10 kV

105

Transformeren er i 5 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,04
MW / 0,07 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,237 MW

106

Transformeren er i 5 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1250
kVA i stedet for den eksisterende 1000
kVA transformer

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,07 MWh

01.01.2028

År 2028 - 1,068 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,07
MW / 0,30 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,876 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,07 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,418 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,12
MW / 3,13 MWh

01.06.2023

År 2023 - 1,114 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,02
MW / 0,17 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,224 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,13 MWh

01.01.2033

År 2033 - 0,230 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,03
MW / 0,09 MWh

01.01.2025

År 2025 - 0,689 MW

Investering

Fleksibilitetsbehov på 0,35
MW / 9,48 MWh

01.01.2028

År 2028 - 4,03 MW

30961 - 10 kV

107

30976 - 10 kV

108

31004 - 10 kV

109

31073 - 10 kV

110

31125 - 10 kV

111

31318 - 10 kV

112

1696-1836 - 15 kV

113

Transformeren er i 6 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 800
kVA transformer
Transformeren er i 10 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 630 kVA
i stedet for den eksisterende 400 kVA
transformer
Transformeren er i 88 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1250
kVA i stedet for den eksisterende 1000
kVA transformer
Transformeren er i 25 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 11 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 400 kVA
i stedet for den eksisterende 200 kVA
transformer
Transformeren er i 4 timer af året
overbelastet. Bør skiftes til en 1000
kVA i stedet for den eksisterende 630
kVA transformer
Strækningen er i 109 timer af året
overbelastet. Kablet skal forstærkes for
at kunne klare den fremtidige
belastning.
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Bilag 19 - BAS 15 kV radialer

Bilag 20 - BEG 15 kV radialer

Bilag 21 - EBT 15 kV radialer

Bilag 22 - FUG 15 kV radialer

Bilag 23 - GLB 15 kV radialer

Bilag 24 - HYL 15 kV radialer

Bilag 25 - KLU 15 kV radialer

Bilag 26 - MES 15 kV radialer

Bilag 27 - MÅR 15 kV radialer

Bilag 28 - NØA 15 kV radialer

Bilag 29 - PDS TRF1 15 kV radialer

Bilag 30 - PDS TRF2 15 kV radialer

Bilag 31 - RMT 15 kV radialer

Bilag 32 - SLA 15 kV radialer

Bilag 33 - TRS 15 kV radialer

Bilag 34 - VST 15 kV radialer

Bilag 35 - ÅSP 15 kV radialer

Bilag 36 - BYN 10 kV radialer

Bilag 37 - CHB 10 kV radialer

Bilag 38 - EBR 10 kV radialer

Bilag 39 - ELE 10 kV radialer

Bilag 40 - EGÅ 10 kV radialer

Bilag 41 - FRI TRF1 10 kV radialer

Bilag 42 - FRI TRF2 10 kV radialer

Bilag 43 - MAS 10 kV radialer

Bilag 44 - MKA 10 kV radialer

Bilag 45 - MLP 10 kV radialer

Bilag 46 - NOV TRF1 10 kV radialer

Bilag 47 - NOV TRF2 10 kV radialer

Bilag 48 - SMO 10 kV radialer

Bilag 49 - SØF 10 kV radialer

Bilag 50 - TNP 10 kV radialer

Bilag 51 - TRB 10 kV radialer

Bilag 52 - TRI 10 kV radialer

Bilag 53 - VRI 10 kV radialer

Bilag 54 - ÅCH 10 kV radialer

Bilag 55 - ÅØH 10 kV radialer

Bilag 56 - BAR 10 kV radialer

Bilag 57 - BJE 10 kV radialer

Bilag 58 - BYG 10 kV radialer

Bilag 59 - FUS 10 kV radialer

Bilag 60 - GLU 10 kV radialer

Bilag 61 - HST TRF1 10 kV radialer

Bilag 62 - HST TRF3 10 kV radialer

Bilag 63 - JUL 10 kV radialer

Bilag 64 - KRL 10 kV radialer

Bilag 65 - LYH 10 kV radialer

Bilag 66 - LØS 10 kV radialer

Bilag 67 - SHO 10 kV radialer

Bilag 68 - SVN 10 kV radialer

Bilag 69 - TER 10 kV radialer

Bilag 70 - TOR 10 kV radialer

Bilag 71 - ØRG 10 kV radialer

Bilag 72 - ÅBO 10 kV radialer

Bilag 73 - HAS 10 kV radialer

Bilag 74 - 60 kV strækning MLP - VRI

Bilag 75 - 60 kV strækning BAS - BEG

Bilag 76 - 60 kV strækning BAS - EBT

Bilag 77 - 60 kV strækning BAS - MES

Bilag 78 - 60 kV strækning EBT - HYL

Bilag 79 - 60 kV strækning FUG - SLA

Bilag 80 - 60 kV strækning FUG - TRS

Bilag 81 - 60 kV strækning GLB - RMT

Bilag 82 - 60 kV strækning GLB - ÅSP

Bilag 83 - 60 kV strækning HSL - KLU

Bilag 84 - 60 kV strækning HYL - TRS

Bilag 85 - 60 kV strækning KLU - MES

Bilag 86 - 60 kV strækning KNU - MÅR

Bilag 87 - 60 kV strækning KNU - VST

Bilag 88 - 60 kV strækning MES - NØA

Bilag 89 - 60 kV strækning MES - PDS

Bilag 90 - 60 kV strækning MES - RMT

Bilag 91 - 60 kV strækning MÅR - VST

Bilag 92 - 60 kV strækning NØA - TRS

Bilag 93 - 60 kV strækning SLA - ÅSP

Bilag 94 - 60 kV strækning BSG - CHB

Bilag 95 - 60 kV strækning BSG - HRV

Bilag 96 - 60 kV strækning BYN - HAS

Bilag 97 - 60 kV strækning BYN - MKA

Bilag 98 - 60 kV strækning CHB - NOV

Bilag 99 - 60 kV strækning EBR - MLP

Bilag 100 - 60 kV strækning EGÅ - EBR

Bilag 101 - 60 kV strækning EGÅ - MLP

Bilag 102 - 60 kV strækning ELE - MLP

Bilag 103 - 60 kV strækning ELE - SMO

Bilag 104 - 60 kV strækning FRI - HSK

Bilag 105 - 60 kV strækning FRI - MKA

Bilag 106 - 60 kV strækning HAS - NOV

Bilag 107 - 60 kV strækning HRV - MLP

Bilag 108 - 60 kV strækning HSK - MAS

Bilag 109 - 60 kV strækning HSL - TNP

Bilag 110 - 60 kV strækning MAS - ÅCH

Bilag 111 - 60 kV strækning MKA - TRB

Bilag 112 - 60 kV strækning MKA - ÅØH

Bilag 113 - 60 kV strækning MLP - TRI

Bilag 114 - 60 kV strækning NOV - TRB

Bilag 115 - 60 kV strækning NOV - VRI

Bilag 116 - 60 kV strækning SMO - TNP

Bilag 117 - 60 kV strækning SØF - TRI

Bilag 118 - 60 kV strækning ÅØH - ÅCH

Bilag 119 - 60 kV strækning AGA - LYH

Bilag 120 - 60 kV strækning BAR - JUL

Bilag 121 - 60 kV strækning BAR - ØRG

Bilag 122 - 60 kV strækning BJE - HST

Bilag 123 - 60 kV strækning BJE - TER

Bilag 124 - 60 kV strækning BYG - FUS

Bilag 125 - 60 kV strækning BYG - HAT

Bilag 126 - 60 kV strækning FUS - ÅBO

Bilag 127 - 60 kV strækning GLU - JUL

Bilag 128 - 60 kV strækning GLU - TER

Bilag 129 - 60 kV strækning HAT - KRL

Bilag 130 - 60 kV strækning HST - LØS

Bilag 131 - 60 kV strækning HST - LYH

Bilag 132 - 60 kV strækning HST - ÅRU

Bilag 133 - 60 kV strækning KNA - LYH

Bilag 134 - 60 kV strækning LYH - NMR

Bilag 135 - 60 kV strækning LYH - SVN

Bilag 136 - 60 kV strækning LØS - SHO

Bilag 137 - 60 kV strækning LØS - ÅRU

Bilag 138 - 60 kV strækning QHO - TOR

Bilag 139 - 60 kV strækning QHO - ÅBO

Bilag 140 - 60 kV strækning SHO - HAT

Bilag 141 - 60 kV strækning SVN - ØRG

Bilag 142 - 60 kV strækning TER - TOR

Bilag 143 - 60 kV strækning TOR - SHO

Bilag 144 - 60 kV strækning KRL - ÅRU

Bilag 145 - 60 kV strækning BEG - MÅR

Bilag 146 - VE-Pipeline

Projektnavn
Ebeltoft Færgehavn
Trige
Palsgård Gods 1
Kolind Øst
Agro Food
Kejsergården
Ussinggaard
Søby 1
Søby - Andkærvej (Søby (Pognæs) (Søby 2))
Mesballe
Høegholmvej 6
Spørring
Egå
Birkelund (Meilgaardvej 11, 8585 Glesborg)
Stenderup
Aarhus Airport
Djursland Solpark (Hevringholm)
Mesballe (BE)
Astrup
Solmarkerne Solcellepark
Dalsgaard
Margrethelund
Bjørnholm (Sol 80 MW og Vind 13,5 MW)

Opstiller
BeGreen
Unison Energy Partners
NRGI
NRGI
European Energy
European Energy
Orange Green Solutions
Better Energy
Orange Green Solutions
Copenhagen Green Energy A/S
Better Energy
Better Energy
Copenhagen Green Energy A/S
Better Energy
Brinkmann
Better Energy
Better Energy
NRGI
NRGI
NRGI

Kommune

Station - tilslutning

Ansvarlig - net

Status - generel

Type

Syddjurs
Aarhus
Hedensted
Syddjurs
Aarhus
Aarhus
Hedensted
Norddjurs
Norddjurs
Syddjurs
Syddjurs
Aarhus
Aarhus
Norddjurs
Hedensted
Syddjurs
Norddjurs
Syddjurs
Syddjurs
Hedensted
Syddjurs
Syddjurs
Norddjurs

EBT_060
TRI_150
PAL_060
MES_150
MLP_060
MES_150
LØS_060
NØA_060
NØA_060
MES_060
MES_150
TRI_150
EGÅ_060
VIV_060
HSTV150
MES_150
MES_150
MES_060
MES_060
HSTV150
MES_060
MES_060
MES_060

Ingen henvendelse
Energinet
Netselskab
Energinet
Netselskab
Energinet
Ingen henvendelse
Netselskab
Netselskab
Netselskab
Netselskab
Ingen henvendelse
Ingen henvendelse
Netselskab
Ingen henvendelse
Energinet
Energinet
Ingen henvendelse
Ingen henvendelse
Energinet
Netselskab
Netselskab
Netselskab

70) Medieomtale
40) Underskrevet modningsaftale
60) Fordebat/ideoplæg udsendt
80) Henvendelse til netselskab
80) Henvendelse til netselskab
60) Underskrevet screening/aftale
90) Sat på hold
60) Fordebat/ideoplæg udsendt
60) Fordebat/ideoplæg udsendt
60) Fordebat/ideoplæg udsendt
80) Henvendelse til netselskab
80) Direkte fra udvikler
80) Direkte fra udvikler
80) Henvendelse til netselskab
80) Direkte fra udvikler
80) Henvendelse til netselskab
60) Underskrevet screening/aftale
80) Direkte fra udvikler
80) Direkte fra udvikler
80) Henvendelse til netselskab
80) Henvendelse til netselskab
80) Henvendelse til netselskab
80) Henvendelse til netselskab

Landvind
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol/Vind

Kapacitet [MW]
13,2
200
50
180
30
160
51
56
75,7
14
85
188,55
36,64
95
97,47
250
155
65,66
80,81
200
50
70
93,5

Bilag 147 - Oversigtskort VE projekter - område NORD (Aarhus + Djursland)

95 MW Sol Birkelund

155 MW
Sol Hevringholm

56 MW Sol Søby 1

66 MW
Sol - Mesballe
(BE)
14 MW
Sol Mesballe

76 MW Sol Søby 2

81 MW Sol
- Astrup

180 MW
Sol Kolind

160 MW Sol Kejsergården

85 MW Sol Høegholmvej 6

200 MW
Sol - Trige

250 MW
sol Aarhus
Lufthavn

189 MW Sol Spørring

30 MW Sol Agro Food

37 MW Sol Egå

Bilag 148 - Oversigtskort VE projekter - område SYD

51 MW Sol Ussinggard

98 MW Sol Stenderup

50 MW Sol Palsgaard Gods

200 MW Sol Solmarkene

Bilag 149 - Restkapacitet forbrug område Djursland & Aarhus
Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i
Station
Spændingsniveau
MW - År 2023
MW - År 2025
MW - År 2028
MW - År 2033
BAS
60
49
47
42
42
BEG
60
31
30
29
13
BYN
60
100
99
97
72
CHB
60
40
38
36
15
EBR
60
72
71
87
66
EBT
60
46
45
44
53
EGÅ
60
88
87
100
89
ELE
60
31
31
64
46
FRI
60
31
29
26
7
FUG
60
55
55
54
41
GLB
60
34
33
33
52
HAS
60
100
100
100
100
HYL
60
46
46
41
74
KLU
60
30
29
62
46
MAS
60
50
49
48
38
MES
60
100
100
100
100
MKA
60
31
29
26
57
MLP
60
100
100
100
100
MÅR
60
23
29
28
21
NOV
60
56
55
52
14
NØA
60
35
33
29
53
PDS
60
43
42
41
50
RMT
60
37
37
37
53
SLA
60
59
58
56
41
SMO
60
31
30
64
44
SØF
60
62
62
66
53
TNP
60
30
29
61
45
TRB
60
66
64
62
42
TRI
60
68
67
66
54
TRS
60
38
36
31
61
VRI
60
39
38
35
14
VST
60
22
32
29
25
ÅCH
60
31
49
26
38
ÅSP
60
100
100
100
100
ÅØH
60
31
29
26
7

Bilag 150 - Restkapacitet forbrug område Syd
Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i Resterende Forbrugskapacitet i
Station
Spændingsniveau
MW - År 2023
MW - År 2025
MW - År 2028
MW - År 2033
BAR
60
19
17
28
16
BJE
60
45
24
26
15
BYG
60
63
50
64
47
FUS
60
72
38
72
53
GLU
60
36
21
30
19
HAT
60
100
100
100
100
HST
60
50
28
100
100
JUL
60
24
20
25
12
KRL
60
66
35
49
46
LYH
60
46
46
19
12
LØS
60
55
29
39
38
SHO
60
34
18
46
30
SVN
60
46
45
19
12
TER
60
42
22
29
16
TOR
60
42
22
56
37
ÅBO
60
57
30
72
50
ØRG
60
36
36
23
13

Bilag 151 - 60 kV strækning SØF - NRG

Bilag 152 - 60 kV strækning MLP - ÅNL

Bilag 153 - 60 kV strækning MLP - QÅN

Bilag 154 - 60 kV strækning KWV - ÅØH

Bilag 155 - 60 kV strækning QRÅP - ÅSP

Bilag 156 - Beregningsgrundlag for de samlede økonomiske betragtninger
Investeringer: (Tilvækst af nye kunder – Nye 60 kV stationer)
- Tilvækst af nye kunder har de sidste 5-6 år ligget stabilt på et niveau omkring 4.500 - 5.000 nye kunder om året.
- Forventningen i den næste 10 årige periode er tager med udgangspunkt i 5.000 nye kunder om året.
- Omkostningen i forbindelse med tilslutningen af nye kunder er opgjort til 84.000.000 DKK, hvilket svarer til 16.800 DKK pr
kunder.
- Der ud over forventes der ca. investering af 1,5 nye stationer om året svarede til en investering på 50.000.000 DKK om året.

Beregningsgrundlag for de samlede økonomiske betragtninger
Investeringer: (Forventede investeringer på 60 kV linier mm i forbindelse med Netudviklingsplan)
- På baggrund af bilag 18 er investeringer og reinvesteringer i den beskrevne 10 årige periode udledt. Nedenstående markerede
investeringer og reinvesteringer er brugt i forbindelse med Netudviklingsplanen.

Beregningsgrundlag for de samlede økonomiske betragtninger
Investeringer: (Forventede investeringer ifm. Udskiftning af målere

Beregningsgrundlag for de samlede økonomiske betragtninger
Reinvesteringer: (Forventede reinvesteringer – Copperleaf Asset vs Nessie)
- Af nedenstående kan det ses at der er en væsentligt forskel på investeringsbudgetterne når Copperleaf Asset og Nessie
sammenlignes. Dog skal der i den sammenhæng huskes at i Nessie beregningen er indlagt det på daværende tidspunkts
investeringsbudget mm.

Beregningsgrundlag for de samlede økonomiske betragtninger
Samlede investeringer:
- Nedenstående tabel viser de samlede forventede investeringer i den næste 10 årige periode.
- Formlen for nedenstående beregning er som følger.
- FI = Forventede investeringer
- FR = Forventede reinvesteringer
- Sum = FI + (((FI – Tilvækst af nye kunder) + FR) * Udligningsfaktor) + FI - Målerudskiftninger

