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1 Indledning  

Netvirksomheders netudviklingsplan skal udarbejdes i det format, som er offentliggjort på 

Energistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formål at sikre, at netvirksomhedernes 

netudviklingsplaner indeholder relevante oplysninger samt er let sammenlignelige for 

henholdsvis markedsaktørerne og myndighederne. Formatet er opbygget således, at 

netvirksomhederne skal udfylde de kantede parenteser, figurer og tabeller med den 

relevante information.  

 

 

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.  

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).  

1.1 Formål 
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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. 

 

 

Udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, i 

Nord Energi Net A/S’ netområde redegøres nedenfor.  

Nord Energi Net har gennemført fremskrivninger af belastninger i 60kV nettet ved at 

fremskrive timeværdier fra 1/1 2021 til 31/12 2021.  

Fremskrivningen er gennemført ved at benytte Dansk Energis fremskrivningsværktøj for 

stationer ”Værktøj til stationsprognoser – AF v1.2”, som er en del af et modulært og fleksibelt 

regneværktøj med navnet TEGRA.  

Dansk Energi har i TEGRA implementeret Energistyrelsens analyseforudsætninger (AF21), i 

”værktøj til stationsprognoser – AF v1.2”, som beskrevet i DEFU-rapport RA619, DEFU-

rapport RA620 og DEFU- rapport RA623. Rapporterne kan erhverves på Dansk Energis 

hjemmeside (https://www.danskenergi.dk/udgivelser). 

Yderligere information om AF21 findes her: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-

modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet. 

 

 

Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de 

generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger er redegjort for nedenunder.  

Netvirksomheden har i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som 

indebærer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Nedenfor 

identificeres og begrundes afvigelserne.   

 
1 Analyseforudsætninger til Energinet 

3.1 De generelle analyseforudsætninger 

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger  

https://www.danskenergi.dk/udgivelser
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet
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Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelse 

Afvigelse Begrundelse 

Årsforbruget for individuelle varmepumper 

er højre i TEGRA. Det er fastsat til 7.200 

kWh/år. Det årsforbrug som Energistyrelsen 

benytter, er ukendt, men i andre analyser er 

det under 6.000 kWh/år. 

Det årsforbrug som benyttes i TEGRA er 

fremkommet på baggrund af data fra 

fjernaflæste elmålere – se DEFU rapport 

623 for nærmere info. 

  

Årsforbruget for elbiler er højere i TEGRA. 

Det er fastsat til 2.800 kWh/år 

Værdien er fastsat ud fra data om 

transportarbejde og effektivitet fra 

Danmarks Statistik og DTU/Dansk e-

Mobility. 

 

Energistyrelsen regner med ca. 2.500 

kWh/år. Dansk Energi mener, at 

Energistyrelsens årsforbrug for elbiler er for 

lavt, da det ikke er tilstrækkeligt til at dække 

det gennemsnitlige transportarbejde (kørte 

kilometer pr. år) for en dansk bil. 

COP for store varmepumper i TEGRA er 

lavere. Det er fastsat til 3.0. Energistyrelsen 

regner med en COP på 3,5. 

I TEGRA er det valgt at regne med en 

lavere COP, da varmepumpernes 

effektivitet typisk aftager med en lavere 

temperatur. 

Elvarebiler, elbusser, elektriske lastbiler / 

tung transport er ikke medtaget TEGRA 

beregningsmodellen. 

Understøttes i øjeblikket ikke af modellen 

Datacentre, PtX og havvindmøller er ikke 

medtaget i TEGRA beregningsmodellen. 

Datacentre, PtX og havvindmøller er ikke 

medtaget, da de antages tilsluttet i 

transmissionsnettet. 

Elfærger og el- og batteritog er ikke 

medtaget i TEGRA beregningsmodellen. 

Elfærger og el- og batteritog er ikke 

medtaget, da de har så lokal karakter, at 

det ikke giver mening. 

 

Nord Energi Net forventer dog at tilføje 

input vedr. dette i gennemregningen efter 

høringsperioden. 
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Beregninger 

Beregningerne i netudviklingsplanen er udført vha. flere forskellige metoder med 

udgangspunkt i regneværktøjet TEGRA. De forskellige metoder giver store udsving. Disse 

udsving er visualiseret og forskellen i anvendelse er beskrevet i bilag 3. 

Ud fra fremskrivninger er der gennemført analyse af Nord Energi Nets 60kV net for året 

2023 (baseline), 2025, 2028 og 2033. Analysen er lavet i simuleringsværktøjet 

PowerFactory, hvor Nord Energi Nets 60kV net er modelleret. 

Fremskrivningerne i 10 kV nettet er gennemført i GIS-værktøjet Netbas, hvor Nord Energi 

Net 10- og 0,4 kV nettet registreret og modelleret.  

Fremskrivningerne i 0,4 kV nettet er gennemført i beregningsværktøjet NetPro. 

Igennem høringsprocessen har Nord Energi Net haft kontakt med kommunerne, havnene og 

flere kraftvarmeværker. Nord Energi Net har desuden haft kontakt med Energinet for at 

videregive info om større tilslutninger. Casestudierne vedr. 10 kV og 0,4 kV er blevet udvidet 

med flere områder for at gøre grundlaget stærkere. Resultaterne efter høringen og 

opdateringerne findes i bilag 1.  
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4 Beskrivelse af netvirksomheden  

Følgende afsnit indeholder et kort over netområdet og nøgletal for netvirksomheden, 

herunder generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for netanlæg samt 

nøgletal for forbrug og produktion. 

 

 

 

Figur 1: Nord Energi Net A/S' netområde markedet med hvid.  Trekantede symboler markerer 60kV stationer. En online 
version findes her: https://webgis.nordenergi.dk/kort_nord_energi_hjemmeside-EL/kort.html  

 

4.1 Kort over netområde  

https://webgis.nordenergi.dk/kort_nord_energi_hjemmeside-EL/kort.html
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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 netvirksomheden og dennes netområde, herunder 

størrelsesordenen, indtægtsrammen (investeringsbehov) etc. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Ørstedsvej 2,  

9800 Hjørring  

99245656 

info@nordenergi.dk  

 

Antal 

afregningsmålere  

100.167 stk. 

Inkl. afbrudte målere 

 

 

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater (2020) for 

netvirksomheden og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort økonomisk overblik.  

Årlig omsætning   166.343.199 kr. 

Indtægtsramme 

 

 157.599.106 kr. 

Ekskl. Energispare 

Driftsomkostninger  

 

 53.607.174 kr. 

Inkl. nettab 

Afskrivninger    76.138.131 kr. 

Netaktiver    1.240.882.995 kr. 

 

  

4.2 Nøgletal 
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4.2.3 Netanlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter i 2021. 

Antal transformere  60/10 kV 67 stk. 

10/0,4 kV 2.837 stk. 

Antal kabelskabe    38.410 stk.  

Antal elmålere   105.062 stk. 

Inkl. stationsmålere  

Antal km kabel 

fordelt på 

spændingsniveau og 

luft/jord 

 0,4 kV jord 4.335 km  

10 kV jord 2.598 km                                 

60 kV luft 63 km 

60 kV jord 386 km  

Antal tilslutninger 

fordelt på 

kundetyper i henhold 

til tarifmodel 

 B høj 7 stk. 

B lav 540 stk. 

C 99.497 stk. 

 

 

4.2.4 Forbrug og produktion  
Nedenstående tabel er en oversigt over den samlede leverede mængde strøm og nettab i 

MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2020 i 

netvirksomhedens netområde.  

Leveret mængde  

 

 927.384 MWh 

Nettab 

 

 34.462 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet   

 976.288 MWh 

Installeret 

energilagerkapacitet   

 0 MW 
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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 netvirksomhedens 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 2 

2023 

2025 

2028 

2033  

  

1.039.000 MWh 

1.143.000 MWh 

1.330.000 MWh 

1.776.000 MWh 

Nettab  

2023 

2025 

2028 

2033  

 4,86 %3 

50.500 MWh 

55.600 MWh 

64.600 MWh 

86.300 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet 

i 2033   

 2.110 MW4 

Installeret 

energilagerkapacitet 

i 2033   

 0 MW5 

 

  

 
2 Data er fundet ud fra Metode 2, beskrevet i Bilag 3   
3 Gennemsnit beregnet ud fra årerne 2017 – 2021 med udgangspunkt i den leveret mængde.  
4 Værdien er estimeret ud fra Nord Energi Nets 60 kV PowerFactory beregningsmodel. Værdien i 2021 er ca. 
528 MW.   
5 Da teknologien endnu ikke er alment kendt, er der ikke udført estimat 
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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 2023 og 10 år frem). Beregningerne er 

lavet i Dansk Energis beregningsværktøj TEGRA (metode 1 – bilag 3) og vist i fire forskellige 

scenarier. 

Anlægsmasse 

 AF21 uden 

fleksibilitet og med 

stigning i VE-

produktion 

AF21 uden 

fleksibilitet og uden 

stigning i VE-

produktion 

AF21 med maksimal 

fleksibilitet og med 

stigning i VE-

produktion 

AF21 med maksimal 

fleksibilitet og uden 

stigning i VE-

produktion 

60 kV kabel 163 % 122 % 158 % 115 % 

10 kV kabel 114 % 108 % 109 % 103 % 

0,4 kV kabel 105 % 105 % 101 % 101 % 
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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 2023 og 10 år frem). Beregningerne er 

vedr. ”grøn omstilling” er lavet i Dansk Energis beregningsværktøj TEGRA (metode 1 – bilag 

3). Data vedr. ”reinvestering” stammer fra Nord Energi Net 10 års reinvesteringsplan. 

Samlede investering med fleksibilitet i mio. kr.  

År 2023 - 2025 2026 - 2028 2028 - 2033 

Reinvestering6 174 168 426 

Grøn omstilling7 311 263 548 

Nyinvestering uden 

bidrag fra grønomstilling 

60 60 100 

I alt  545 491 1.074 

 

Samlede investering uden fleksibilitet i mio. kr.  

År 2023 - 2025 2026 - 2028 2028 - 2033 

Reinvestering 174 168 426 

Grøn omstilling 360 351 933 

Nyinvestering uden 

bidrag fra grønomstilling  

60 60 100 

I alt  594 579 1.459 

 

Reduktion af samlede investering ved brug af fleksibilitet i procent  

År 2023 - 2025 2026 - 2028 2028 - 2033 

Reduktion i procent 8 15 26 

 

Antagelser om fleksibilitet 

I det fleksible scenarie regnes der med det maksimale potentiale for fleksibilitet (best case), 

dette for at kunne beregne det relevante udfaldsrum. Scenariet er derfor ikke et udtryk for, 

hvad der er realistisk at opnå i det enkelte år. 

Der regnes med tre former for fleksibilitet: 

1. Fleksibilitet fra opladning af biler 

2. Fleksibilitet fra varmepumper 

 

 

 

 
6 Data stammer fra Nord Energi Nets 10 års reinvesteringsplan 
7 Data stammer fra Dansk Energis beregningsværktøj TEGRA 
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3. Antagelser om, at alle el-patroner er tilsluttet med begrænset netadgang (og derfor 

ikke bidrager til dimensionerende spidslast 

Fleksibilitet jf. 1 og 2 er kun medtaget i det fleksible scenarie. 

Fleksibilitet jf. 3 er medregnet i både det ufleksible og fleksible scenarie og bidrager derfor 

ikke til forskellen på de to scenarier.  

Fleksibilitet for de forskellige type forbrug er nærmere beskrevet i DEFU-rapport RA623. 

Følgende initiativer benyttes til at opnå det fleksible potentiale: 

1. Tariffer – Tarifferne forventes at være den primære drivkraft bag fleksibilitet på LV-

niveau. Dermed forventes de også at stå for en stor del af den fleksibilitet, der kan 

opnås fra hjemmeopladning og individuelle varmepumper. Nord Energi Net forventer 

at indføre tidsdifferentierende tariffer fra den 1. jan. 2023.  

2. Begrænset netadgang – Forventes at blive brugt af store netkunder. I TEGRA-

beregningerne med fleksibilitet antages det, at større forbrugere benytter sig af 

begrænset netadgang. For hurtig- og lynopladere antages, at 25 % af effekten er 

tilsluttet med begrænset netadgang. For varmepumper i fjernvarmen antages, at 50 

% af effekten er tilsluttet med begrænset netadgang. 

3. Fleksibilitetsydelser (marked for fleksibilitet) – Der regnes ikke med, at markedet 

driver en stor del af den fleksibilitet, der bruges til at undgå netudbygning i nærmeste 

fremtid. 
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af 

netvirksomhedens elforsyningsnet  

Behovsvurderingen er målrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen, 

såsom kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering med særlig vægt på 

spændingsniveauer på eller over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk 

nedenfor. Ligeledes er relevante udfordringer8 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret 

nedenfor.  

Behovsvurderingen zoneopdeles alt efter behov og størrelsen på netvirksomheden. Zonerne 

nummereres ”zone 1, 2, 3, etc.”. Hver forventet udfordring nummereres ligeledes, og 

nummereringen henviser til tabel 2 som ”Projekt nr.”. 

Resultaterne efter høringen og opdateringerne findes i bilag 1. 

  

 
8 Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse af 
alternative løsninger til netinvesteringer såsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller 
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.  
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9 

 

 

Zone 60/10 kV stationsområde Projekt nr. Spændingsniveau 

1 LIH   

2 AJS   

3 ASTV   

4 ASÅ   

5 BDK   

 
9 Bemærk at på spændingsniveauer over 50 kV skal de forventede udfordringer, hvis det fremskrevne forbrug 
øges med 15 %, ligeledes angives i den geografiske illustration. 
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6 BIN   

7 BOU 60.5 60kV 

8 DRL 60.6 60kV 

9 DYB 60.2 60kV 

10 EBE   

11 GAN 60.6 60kV 

12 GIN 60.6 60kV 

13 HALV 60.6 60kV 

14 HDB   

15 HGS   

16 HIR   

17 HJA 60.6 60kV 

18 HJØ   

19 HSP   

20 HVO   

21 KATV   

22 KNÆ   

23 LEN 60.10 60kV 

24 LHT 60.6 60kV 

25 LYD 60.6 60kV 

26 LYNV   

27 LÆS   

28 MIL   

29 MSP   

30 NDB   

31 RHT 60.6 60kV 

32 SBA   

33 SDL   

34 SRB 60.6 60kV 

35 SÆS 60.8 60kV 

36 SØL   

37 TÅR   

38 ULD 60.6 60kV 

39 VAD   

40 VHA 60.6 60kV 

45 VOD   

46 VRB   

47 ÅBK   

48 ØRB   

49 ØVR   
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De nævnte projekter i ovenstående tabel er relateret til 2025 scenariet. Dvs. at forbruget ca. 

fremskrives med 15 %. 

Casestudier 

Følgende er lavet casestudier for en mindre af 10- og 0,4kV nettet, for at undersøge 

omfanget af udbygninger i nettet igennem perioden 

Case 10 kV 

Med udgangspunkt i bilag 2 - 10/0,4 kV heat maps – Energitæthed, er 60/10 kV st. Bindslev 

(BIN) udvalgt til et nærmere studie.  

Beregningerne i 10 kV nettet er gennemført for nettet under st. Bindslev, resultatet af 

analysen10 for 60/10kV stationen de udvalgte år, er grundlag for en samlet 

fremskrivningsprocent for de enkelte år. Fremskrivningsprocenterne er anvendt som 

grundlag for beregningerne i hele 10 kV nettet under st. Bindslev. 

Det overordnede krav til spændingskvaliteten i mellemspændingsnettet er beskrevet i Dansk 

Energi’s rekommandation 21 ”Spændingskvalitet i mellemspændingsnet” 

I den gennemførte analyse af st. Bindslev, er der taget højde for forbrugstypen privat/erhverv 

i enkelte netområder højbebyggelse, industri, lavbebyggelse, opland og sommerhuse samt 

opvarmningstypen fjernvarme, individuel naturgasforsyning og andet. 

For 10- og 0,4kV nettet har Nord Energi Net adgang til årsmaksimum. Den procentmæssige 

stigning imellem periodegennemsnit er beregnet ud fra resultaterne fundet i analysen for 

60kV nettet. Disse procentstigninger er benyttet til at fremskrive årsmaksimum på 10kV og 

0,4kV niveau. 

Mellemspændingsnettet under 60/10 BIN er forsynet via fire 10 kV udføringer der primært er 

forbrugsbelastet samt en 10 kV udføring for vindmøller. Der er i alt 86 stk. 10/0,4 kV 

stationer forsynet herfra. Beregningerne i 10 kV nettet ved fremskrivning af forbruget viste 

ingen overbelastninger af 10 kV kabler, N-1 er dog ikke medregnet. 

Under station BIN ser vi at 10kV ledningsnettet er tilstrækkeligt udbygget til at bære det 

fremskrevne forbrug. For 10/0,4kV transformerne ser vi at 19,7% af transformerne under 

station BIN bliver overbelastet, dette svarer til 15stk. 10/0,4kV transformerer.  

 

Vi antager at resultaterne fra Case 10kV, under station BIN, kan spejles på Nord Energi Nets 

samlede 10kV net, hvilket medfører at vi kan forvente at 558 ud af i alt 2837 10/0,4kV 

 
10 Bilag 3 – metode 2 
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transformere kan blive overbastet. En stor del af disse overbelastninger vil blive håndteret 

ved rokade af eksisterende transformere i nettet, det forventes at ved 20% af de 

overbelastede transformere skal investeres i yderligere kapacitet. Spejles denne investering 

i kapacitet ud på Nord Energi Nets samlede antal 10/0,4kV transformere bliver det 110stk. 

nye 10/0,4kV transformere eller en fleksibilitetsydelse på disse. 

Case 0,4 kV 

Beregningerne i 0,4 kV nettet er gennemført for nettet under 10/0,4 kV station 702 og 762, 

resultatet af analysen for de udvalgte år på 60/10 kV station Bindslev, er grundlag for en 

samlet fremskrivningsprocent for de enkelte år. Fremskrivningsprocent er anvendt som 

grundlag for beregningerne i 0,4 kV nettet under 10/0,4 kV stationerne. 

Spændingskvaliteten beskrevet i Dansk Energi’s rekommandation 16 ”Spændingskvalitet i 

lavspændingsnet” forventes i begge case’s at have lige så stor betydning/årsag til 

netforstærkninger som det fremskredne forbrug. 

Station 702 forsyner primært ældre parcelhuskvarter i Bindslev by og er etableret i 1973. 

Parcelhuskvarteret er primært varmeforsynet med fjernvarme. 10/0,4 kV stationen forsyner 

173 forbrugere fordelt på 7 lavspændingsudføringer, lavspændingsnettet er dimensioneret 

ud fra principperne om økonomisk kabelkvadrat med kabeltypen PSP-AL. Beregningerne på 

lavspændingsnettet viste ikke markante udfordringer med overbelastninger ved 

fremskrivning af forbruget. Der forventes dog en øget udfordring med spændingskvaliteten 

som vil resultere i netforstærkninger. 

Station 762 forsyner primært ældre sommerhusområde ved Tversted og er etableret i 1975. 

Sommerhusene er primært opvarmet med el/varmepumper. 10/0,4 kV stationen forsyner 

152 forbrugere fordelt på 7 lavspændingsudføringer, lavspændingsnettet er dimensioneret 

ud fra principperne om økonomisk kabelkvadrat med kabeltypen PSP-AL. Beregningerne på 

lavspændingsnettet viste markante udfordringer med overbelastninger ved fremskrivning af 

forbruget. Yderligere forventes der en øget udfordring med spændingskvaliteten som vil 

resultere i netforstærkninger. 

Ved analysen af 0,4kV nettet ser vi i noget omfang udfordringer med overbelastning i nettet 

og i større omfang udfordringer med faseresistans der medfører dårlig spændingskvalitet. Vi 

antager som følge af resultaterne at der skal investeres 10 % i nettet for at imødekomme 

udfordringerne. Dette svarer til udbygning i 0,4kV nettet på 430km kabelnet.
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7 Opgørelse af planlagte ny- og 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. 11 

Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer.  

Nord Energi Net laver løbende tilstandsvurderinger af netkomponenterne. Derfor kan de 

forventede idriftsættelsestidspunkter i nedenstående tabel, ikke tages som et endeligt udtryk 

for, at de enkelte reinvesteringer foregår på de pågældende tidspunkter.  

Resultaterne efter høringen findes i bilag 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Nord Energi Net har lagt vægt på de anlægsprojekter der giver øget overførselsevne i nettet 
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Tabel 2 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer  

Projekt navn 

 
 

Projekt nr. Beskrivelse Behov  Alternativ til 

investering  

Forventet 

idriftsættelse 

Maksimalt 

effektræk 

fra forbrug 

[MW] 

IL-kabler 

 

04.1 Reinvestering 

Ca. 43,5 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

APB-kabler 04.2 Reinvestering 

Ca. 3,2 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

AL-kabler 

16/25/35 

04.3 Reinvestering 

Ca. 4,8 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

CU-kabler 

10/16/25 

04.4 Reinvestering 

Ca. 4,2 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

0,4kV kabler 04.5 Kapacitets- 

Forøgelse 

Ca. 430km 

Fleksibilitetsprodukter kan i 

noget omfang erstatte 

kabellægning 

 2028  

APB-kabler 

 

10.1 APB-kabler 

Kriterierne for udvælgelsen 

er alder, kvadrat, type,  

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  
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beliggenhed, 

Delstrækninger mellem 

PEX-kabler. 

Ca. 152,7 km 

10/0,4kV 

Transformere 

10.2 Kapacitets- 

Forøgelse 

110stk 10/0,4kV TRF 

Fleksibilitetsprodukter kan i 

nogen grad erstatte 

investeringen 

 2028  

Kabellægning 

HVO-VAD 

60.1 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

- 2023  

DYB Shunt 

Reaktor 

60.2 Nødvendig nyinvestering af 

60kV 15-25MVA Shunt 

Reaktor 

 

Nødvendig nyinvestering 

Kan erstattes af et 

fleksibilitetsprodukt 

15-25MVA 

reaktiv effekt 

2023  

HVO 60kV 

Slukkespole 

60.3 Nødvendig nyinvestering  Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

HVO-VAD 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte slukkespolen 
 

- 2023  

HVO 60/10kV 

Transformer 

60.4 Reinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

HVO-VAD 

Fleksibilitetsprodukter kan  

 
2023  
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ikke erstatte transformeren 
 

BOU 60/10kV 

Transformer 

60.5 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 3,2MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2023  

Kabellægning 

GAN-HALV 

60.6 Kapacitets- 

forøgelse 

Kablet er en del af en 60kV 

ringstruktur i et større 

geografisk område og vil 

være svært at erstatte med 

fleksibilitetsprodukter 

 2023 - 2024  

GAN 60/10kV 

Transformer 

60.7 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2024  

SÆS 60/10kV 

Transformer 

60.8 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 0,9MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2024  

Kabellægning 

HVO-VOD 

60.9 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2025  
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LEN 60/10kV 

Transformer 

60.10 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 11,5MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2025  

 

HALV 60/10kV 

Transformer 

60.11 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2026  

TÅR 60/10kV 

Transformer 

60.12 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 8.1MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2026  

Kabellægning 

LYNV-ASTV 

60.13 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2027  

DYB 60/10kV 

Transformer 

60.14 Nødvendig  

nyinvestering 

Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

LYNV-ASTV 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 

 2027  
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DYB 60kV 

Slukkespole 

60.15 Nødvendig nyinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

LYNV-ASTV 

Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte slukkespolen 

 

 2027  

HIR 60/10kV 

Transformer 

60.16 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 5,8MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2027  

HJA 60/10kV 

Transformer 

60.17 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2028  

BIN 60/10kV 

Transformer 

60.18 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 14,6MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2028  

VOD 60/10kV 

Transformer 

60.19 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2029  
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HJØ 60/10kV 

Transformer 

60.20 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 7,9MVA 

fleksibilitetsydelse  

 2029  

Kabellægning 

SDL-BIN 

60.21 Nødvendig nyinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2029  

VOD 60kV 

Slukkespole 

60.22 Nødvendig nyinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

GAN-HALV 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte slukkespolen 

 

 2030  

VAD 60/10kV 

Transformer 

60.23 

 
 

Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 7,7MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2030  

SBA 60/10kV 

Transformer 

60.24 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 1,4MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2030  
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LYNV 60/10kV 

Transformer 

60.25 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2031  

DRL 60/10kV 

Transformer 

60.26 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 1,7MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2031  

KATV 60/10kV 

Transformer 

60.27 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2032  

ØVR 60/10kV 

Transformer 

60.28 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 8,2MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2032  

GAN 60/10kV 

Transformer 

60.29 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2033  

BDK 60/10kV 

Transformer 

60.30 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 4,5MVA 

fleksibilitetsydelse 

 2033  
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8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov12 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år. Beregningerne 

er lavet i Dansk Energis beregningsværktøj TEGRA (bilag 3 – metode 1). 

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov med fleksibilitet 

[DKK] 

Samlede forventede investeringsbehov uden fleksibilitet 

[DKK] 
 

545.000.000 

 

594.000.000 

491.000.000 

 

579.000.0000 

1.074.000.000 

 

1.459.000.000 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] og [MWh] 15,9MW 

4.055MWh 

39,3MW 

18.739MWh 

129,7MW 

77.232MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 
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Tabel 4 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov fordelt på zoner i 

netområdet. Resultaterne efter høringen findes i bilag 1. 

Zone 60/10 kV 

stationsområde 

Zonenavn 

Projekt nr. MW MWh 

1 LIH    

2 AJS    

3 ASTV    

4 ASÅ    

5 BDK 60.30 4,5 152 

6 BIN 60.18 14,6 11.454 

7 BOU 60.5 3,2 10.844 

8 DRL 60.26 1,7 38 

9 DYB    

10 EBE    

11 GAN    

12 GIN    

13 HALV    

14 HDB    

15 HGS    

16 HIR 60.16 5,8 711 

17 HJA    

18 HJØ 60.20 7,9 1.200 

19 HSP    

20 HVO    

21 KATV    

22 KNÆ    

23 LEN 60.10 11,5 23.724 

24 LHT    

25 LYD    

26 LYNV    

27 LÆS    

28 MIL    

29 MSP    

30 NDB    

31 RHT    

32 SBA 60.24 1,4 545 

33 SDL    

34 SRB    

35 SÆS 60.8 0,9 1.441 

36 SØL    

37 TÅR 60.12 8,1 1.424 

38 ULD    
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39 VAD 60.23 7,7 7.816 

40 VHA    

45 VOD    

46 VRB    

47 ÅBK    

48 ØRB    

49 ØVR 60.28 8,2 997 
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9 Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

Nord Energi Net har i den forløbne periode, frem imod 29. juni 2022, været i dialog med større 

interessenter i vores netområde, omkring deres forventninger til elforbrug og –produktion for 

perioden frem til 2033. 

Dialogen med interessenter har udmøntet sig i konkrete forbrugs- og produktionsstørrelser der kan 

implementeres i den samlede analyse. Implementeringen vil blive som en samlet i forbindelse med 

gennemgang af de samlede høringssvar i perioden d. 1. maj 2022 til d. 8. juli 2022. 

Nord Energi Net har haft kontakt med kommunerne, havnene og flere kraftvarmeværker. Nord 

Energi Net har desuden haft kontakt med Energinet for at videregive info om større tilslutninger.  

Interessenterne har indmeldt deres forventninger til forbrug og produktion frem mod 2033, hvor de 

har angivet årstal og procentværdi for sandsynligheden. Efterfølgende er analysen for 60kV nettet 

atter revideret, hvor interessenternes bidrag er taget med, såfremt de har anset det som over 60% 

sandsynligt at forbruget/produktionen bliver implementeret. 

 

Casestudierne vedr. 10 kV og 0,4 kV er blevet udvidet med flere områder for at gøre grundlaget 

stærkere, hvor det i første revision dækkede 3% af 10kV nettet, dækker det nu 25%.  

 

Resultaterne efter høringen og opdateringerne findes på de følgende sider.  

9.1 Bilag 1 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af netvirksomhedens 

elforsyningsnet 

9.2 Bilag 1 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer 

9.3 Bilag 1 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

 

 

 

I perioden d. 8. juni 2022 til 1. oktober 2022 har Forsyningstilsynet haft mulighed for at anmode om 

ændring af Netudviklingsplanen. Anmodning om ændring og kommentar til anmodning findes på 

følgende side 

9.4 Bilag 1 Svar til Forsyningstilsynets udtalelse til Netudviklingsplanen per 27 september 2022 
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Behovsvurderingen er målrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen, såsom 

kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering med særlig vægt på spændingsniveauer på eller 

over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk nedenfor. Ligeledes er relevante 

udfordringer13 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret nedenfor.  

Behovsvurderingen zoneopdeles alt efter behov og størrelsen på netvirksomheden. Zonerne 

nummereres ”zone 1, 2, 3, etc.”. Hver forventet udfordring nummereres ligeledes, og 

nummereringen henviser til tabel 2 som ”Projekt nr.”.  

 
13 Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse af 
alternative løsninger til netinvesteringer såsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller 
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.  

9.1 Bilag 1 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af 

netvirksomhedens elforsyningsnet  



 

33 
 

14 

 

 

Zone 60/10 kV stationsområde Projekt nr. Spændingsniveau 

1 AJS   

2 ASTV 60.15, 60.17  

3 ASÅ   

4 BDK   

5 BIN 60.22, 60.23, 60.34  

 
14 Bemærk at på spændingsniveauer over 50 kV skal de forventede udfordringer, hvis det fremskrevne forbrug 
øges med 15 %, ligeledes angives i den geografiske illustration. 
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6 BOU  60kV 

7 DRL 60.28, 60.33 60kV 

8 DYB 60.2, 60.18 60kV 

9 EBE   

10 GAN 60.25 60kV 

11 GIN  60kV 

12 HALV 60.25 60kV 

13 HDB   

14 HGS   

15 HIR 60.9, 60.16  

16 HJA 60.11, 60.20 60kV 

17 HJØ 60.26  

18 HSP   

19 HVO 60.1, 60.3, 60.4 60kV 

20 KATV 60. 24, 60,31  

21 KNÆ   

22 LEN 60.12, 60.35 60kV 

23 LHT  60kV 

24 LIH 60.5  

25 LYD  60kV 

26 LYNV 60.17, 60.30  

27 LÆS   

28 MIL   

29 MSP   

30 NDB 60.6  

31 RHT  60kV 

32 SBA 60.21, 60.35  

33 SDL 60.14, 60.22  

34 SRB  60kV 

35 SÆS 60.7 60kV 

36 SØL   

37 TÅR 60.8, 60.19  

38 ULD  60kV 

39 VAD 60.32  

40 VHA  60kV 

45 VOD 60.27  

46 VRB   

47 ÅBK   

48 ØRB 60.13  

49 ØVR 60.29  
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De nævnte projekter i ovenstående tabel er relateret til 2025 scenariet. Dvs. at forbruget ca. 

fremskrives med 15 %. 

Casestudier 

Følgende er lavet casestudier for en mindre af 10- og 0,4kV nettet, for at undersøge 

omfanget af udbygninger i nettet igennem perioden 

Case 10 kV 

Med udgangspunkt i bilag 2 - 10/0,4 kV heat maps – Energitæthed, er otte 60/10 kV 

stationer (BIN, BDK, HJØ, KATV, HALV, LIH, BOU, HVO) udvalgt til et nærmere studie.  

Beregningerne i 10 kV nettet er gennemført for nettet under ovennævnte 60 /10 kV stationer, 

resultatet af analysen15 for 60/10kV stationen de udvalgte år, er grundlag for en samlet 

fremskrivningsprocent for de enkelte år. Fremskrivningsprocenterne er anvendt som 

grundlag for beregningerne i hele 10 kV nettet under 60/10 kV stationerne. 

Det overordnede krav til spændingskvaliteten i mellemspændingsnettet er beskrevet i Dansk 

Energi’s rekommandation 21 ”Spændingskvalitet i mellemspændingsnet” 

I den gennemførte analyse af stationerne, er der taget højde for forbrugstypen privat/erhverv 

i enkelte netområder højbebyggelse, industri, lavbebyggelse, opland og sommerhuse samt 

opvarmningstypen fjernvarme, individuel naturgasforsyning og andet. 

For 10- og 0,4kV nettet har Nord Energi Net adgang til årsmaksimum. Den procentmæssige 

stigning imellem periodegennemsnit er beregnet ud fra resultaterne fundet i analysen for 

60kV nettet. Disse procentstigninger er benyttet til at fremskrive årsmaksimum på 10kV og 

0,4kV niveau. 

Mellemspændingsnettet under de otte 60/10 kV stationer er forsynet via 56 stk. 10 kV 

udføringer der primært er forbrugsbelastet samt tre 10 kV udføring for vindmøller. Der er i alt 

695 stk. 10/0,4 kV stationer forsynet herfra. Beregningerne i 10 kV nettet ved fremskrivning 

af forbruget viste overbelastning af 9 stk. 10 kV kabelstrækninger i området omkring 

Hjørring, N-1 er dog ikke medregnet. 

Under de otte 60/10 kV stationer ser vi, at størstedelen af 10kV ledningsnettet er 

tilstrækkeligt udbygget til at bære det fremskrevne forbrug. For 10/0,4kV transformerne ser vi 

at 14,35% af transformerne under de otte 60/10 stationer bliver overbelastet, dette svarer til 

100stk. 10/0,4kV transformerer.  

 
15 Bilag 3 – metode 2 
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Vi antager at resultaterne fra Case 10kV, under de otte 60/10 kV stationer, kan spejles på 

Nord Energi Nets samlede 10kV net, hvilket medfører at vi kan forvente at 400 ud af i alt 

2786 10/0,4kV transformere kan blive overbastet. En stor del af disse overbelastninger vil 

blive håndteret ved rokade af eksisterende transformere i nettet, det forventes at ved 20% af 

de overbelastede transformere skal investeres i yderligere kapacitet. Spejles denne 

investering i kapacitet ud på Nord Energi Nets samlede antal 10/0,4kV transformere bliver 

det 110stk. nye 10/0,4kV transformere eller en fleksibilitetsydelse på disse. 

Case 0,4 kV 

Beregningerne i 0,4 kV nettet er gennemført for nettet under 10/0,4 kV station 702 og 762, 

resultatet af analysen for de udvalgte år på 60/10 kV station Bindslev, er grundlag for en 

samlet fremskrivningsprocent for de enkelte år. Fremskrivningsprocent er anvendt som 

grundlag for beregningerne i 0,4 kV nettet under 10/0,4 kV stationerne. 

Spændingskvaliteten beskrevet i Dansk Energi’s rekommandation 16 ”Spændingskvalitet i 

lavspændingsnet” forventes i begge case’s at have lige så stor betydning/årsag til 

netforstærkninger som det fremskredne forbrug. 

Station 702 forsyner primært ældre parcelhuskvarter i Bindslev by og er etableret i 1973. 

Parcelhuskvarteret er primært varmeforsynet med fjernvarme. 10/0,4 kV stationen forsyner 

173 forbrugere fordelt på 7 lavspændingsudføringer, lavspændingsnettet er dimensioneret 

ud fra principperne om økonomisk kabelkvadrat med kabeltypen PSP-AL. Beregningerne på 

lavspændingsnettet viste ikke markante udfordringer med overbelastninger ved 

fremskrivning af forbruget. Der forventes dog en øget udfordring med spændingskvaliteten 

som vil resultere i netforstærkninger. 

Station 762 forsyner primært ældre sommerhusområde ved Tversted og er etableret i 1975. 

Sommerhusene er primært opvarmet med el/varmepumper. 10/0,4 kV stationen forsyner 

152 forbrugere fordelt på 7 lavspændingsudføringer, lavspændingsnettet er dimensioneret 

ud fra principperne om økonomisk kabelkvadrat med kabeltypen PSP-AL. Beregningerne på 

lavspændingsnettet viste markante udfordringer med overbelastninger ved fremskrivning af 

forbruget. Yderligere forventes der en øget udfordring med spændingskvaliteten som vil 

resultere i netforstærkninger. 

Ved analysen af 0,4kV nettet ser vi i noget omfang udfordringer med overbelastning i nettet 

og i større omfang udfordringer med faseresistans der medfører dårlig spændingskvalitet. Vi 

antager som følge af resultaterne, at der skal investeres 10 % i nettet for at imødekomme 

udfordringerne. Dette svarer til udbygning i 0,4kV nettet på 430km kabelnet
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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. 16 

Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer.  

Nord Energi Net laver løbende tilstandsvurderinger af netkomponenterne. Derfor kan de 

forventede idriftsættelsestidspunkter i nedenstående tabel, ikke tages som et endeligt udtryk 

for, at de enkelte reinvesteringer foregår på de pågældende tidspunkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Nord Energi Net har lagt vægt på de anlægsprojekter der giver øget overførselsevne i nettet 

9.2 Bilag 1 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til 

ny- og reinvesteringer 
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Tabel 5 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer  

Projekt navn 

 
 

Projekt nr. Beskrivelse Behov  Alternativ til 

investering  

Forventet 

idriftsættelse 

Maksimalt 

effektræk 

fra forbrug 

[MW] 

IL-kabler 

 

04.1 Reinvestering 

Ca. 43,5 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

APB-kabler 04.2 Reinvestering 

Ca. 3,2 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

AL-kabler 

16/25/35 

04.3 Reinvestering 

Ca. 4,8 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

CU-kabler 

10/16/25 

04.4 Reinvestering 

Ca. 4,2 km 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  

0,4kV kabler 04.5 Kapacitets- 

Forøgelse 

Ca. 430km 

Fleksibilitetsprodukter kan i 

noget omfang erstatte 

kabellægning 

 2028  

APB-kabler 

 

10.1 APB-kabler 

Kriterierne for udvælgelsen 

er alder, kvadrat, type,  

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablerne 

 2033  
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beliggenhed, 

Delstrækninger mellem 

PEX-kabler. 

Ca. 152,7 km 

10/0,4kV 

Transformere 

10.2 Kapacitets- 

Forøgelse 

80stk 10/0,4kV TRF 

Fleksibilitetsprodukter kan i 

nogen grad erstatte 

investeringen 

 2028  

Kabellægning 

HVO-VAD 

60.1 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

- 2023  

DYB Shunt 

Reaktor 

60.2 Nødvendig nyinvestering af 

60kV 15-25MVA Shunt 

Reaktor 

 

Nødvendig nyinvestering 

Kan erstattes af et 

fleksibilitetsprodukt 

zeVS3EUh 2023  

HVO 60kV 

Slukkespole 

60.3 Nødvendig nyinvestering  Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

HVO-VAD 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte slukkespolen 
 

- 2023  

HVO 60/10kV 

Transformer 

60.4 Reinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

HVO-VAD 

Fleksibilitetsprodukter kan  

 
2022  
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ikke erstatte transformeren 
 

LIH 60/10kV 

Transformer 

60.5 Reinvestering Nødvendig nyinvestering 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 

 2023  

NDB60/10kV 

Transformer 

60.6 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 1,2MVA 

fleksibilitetsydelse, som skal 

kunne øges til 8MVA i 2025-

2033 

Vil kunne 

erstattes af 

1,2MVA og 

yderligere til 

8MVA (2025) 

2023-2033  

SÆS 60/10kV 

Transformer 

60.7 Kapacitets- 

forøgelse 

Kapacitets forøgelse af 

transformer effekt. 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2023  

TÅR 60/10kV 

Transformer 

60.8 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2024  
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HIR 60/10kV 

Transformer 

60.9 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2024  

Kabellægning 

HVO-VOD 

60.10 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2025  

HJA 60/10kV 

Transformer 

60.11 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 7,5MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 7,5MVA 

2025  

LEN 60/10kV 

Transformer 

60.12 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 11,5MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 11,5MVA 

2025  

 

ØRB 60/10kV 

Transformer 

60.13 Kapacitets- 

forøgelse 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2025  

SDL 60/10kV 

Transformer 

60.14 Kapacitets- 

forøgelse 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2025  
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ASTV 60/10kV 

Transformer 

60.15 Kapacitets- 

forøgelse 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2026  

HIR 60/10kV 

Transformer 

60.16 Kapacitets- 

forøgelse 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2026  

Kabellægning 

LYNV-ASTV 

60.17 Reinvestering Kablet er en del af en 60kV 

ringstruktur i et større 

geografisk område og 

fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2027  

DYB 60kV 

Slukkespole 

60.18 Nødvendig nyinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

LYNV-ASTV 

Fleksibilitetsprodukter kan 

ikke erstatte slukkespolen 

 

 2027  

TÅR 60/10kV 

Transformer 

60.19 Nødvendig  

nyinvestering 

Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

LYNV-ASTV 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2027  
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HJA 60/10kV 

Transformer 

60.20 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2028  

Kabellægning 

SBA-Skagen 

60.21 Kapacitets- 

forøgelse 

Kablet vil kunne erstattes af 

40MVA fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 40MVA 

2028 

 

 

Kabellægning 

SDL-BIN 

60.22 Nødvendig nyinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

 2029  

BIN 60/10kV 

Transformer 

60.23 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 14,6MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 14,6MVA 

2029  

KATV 60/10kV 

Transformer 

60.24 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2029  

Kabellægning 

GAN-HALV 

60.25 Kapacitets- 

forøgelse 

Kablet er en del af en 60kV 

ringstruktur i et større 

geografisk område og vil 

 2030  
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være svært at erstatte med 

fleksibilitetsprodukter 

HJØ 60/10kV 

Transformer 

60.26 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 7,9MVA 

fleksibilitetsydelse  

Kan erstattes 

af 7,9MVA 

2030  

VOD 60kV 

Slukkespole 

60.27 Nødvendig nyinvestering Nødvendig nyinvestering 

Som følge af kabellægning 

GAN-HALV 

Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte slukkespolen 

 

 2030  

DRL 60/10kV 

Transformer 

60.28 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 6.8MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 6,8MVA 

2031  

ØVR 60/10kV 

Transformer 

60.29 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 8,2MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 8,2MVA 

2031  
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LYNV 60/10kV 

Transformer 

60.30 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2031  

KATV 60/10kV 

Transformer 

60.31 Reinvestering   Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte transformeren 

 2032  

VAD 60/10kV 

Transformer 

60.32 

 
 

Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 7,7MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 7,7MVA 

2032  

DRL 60/10kV 

Transformer 

60.33 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 6.8MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 6,8MVA 

2033  

BIN 60/10kV 

Transformer 

60.34 Kapacitets- 

forøgelse 

Transformerforøgelsen vil 

kunne erstattes af 14,6MVA 

fleksibilitetsydelse 

Kan erstattes 

af 14,6MVA 

2033  

Kabellægning 

SBA-LEN 

60.35 Reinvestering Fleksibilitetsprodukter kan  

ikke erstatte kablet 

- 2033  
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Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov17 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år. Beregningerne 

er lavet i Dansk Energis beregningsværktøj TEGRA (bilag 3 – metode 1). 

Tabel 6 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov med fleksibilitet 

[DKK] 

Samlede forventede investeringsbehov uden fleksibilitet 

[DKK] 
 

545.000.000 

 

594.000.000 

491.000.000 

 

579.000.0000 

1.074.000.000 

 

1.459.000.000 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] og [MWh] 15,9MW 

4.055MWh 

39,3MW 

18.739MWh 

129,7MW 

77.232MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 

9.3 Bilag 1 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  
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Tabel 7 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov fordelt på zoner i 

netområdet 

Zone 60/10 kV 

stationsområde 

Zonenavn 

Projekt nr. MW MWh 

1 LIH    

2 AJS    

3 ASTV    

4 ASÅ    

5 BDK 60.30 4,5 152 

6 BIN 60.18 14,6 11.454 

7 BOU 60.5 3,2 10.844 

8 DRL 60.26 1,7 38 

9 DYB    

10 EBE    

11 GAN    

12 GIN    

13 HALV    

14 HDB    

15 HGS    

16 HIR 60.16 5,8 711 

17 HJA    

18 HJØ 60.20 7,9 1.200 

19 HSP    

20 HVO    

21 KATV    

22 KNÆ    

23 LEN 60.10 11,5 23.724 

24 LHT    

25 LYD    

26 LYNV    

27 LÆS    

28 MIL    

29 MSP    

30 NDB    

31 RHT    

32 SBA 60.24 1,4 545 

33 SDL    

34 SRB    

35 SÆS 60.8 0,9 1.441 

36 SØL    

37 TÅR 60.12 8,1 1.424 

38 ULD    
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39 VAD 60.23 7,7 7.816 

40 VHA    

45 VOD    

46 VRB    

47 ÅBK    

48 ØRB    

49 ØVR 60.28 8,2 997 
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Forsyningstilsynet retter opmærksomhed imod Nord Energi Net's fremskrivning af 

elproduktionskapacitet i området. 

Citat "Nord Energi Net har i deres netudviklingsplan angivet en stigning i installeret 

produktionskapacitet fra ca. 0,5 GW i 2021 til 2,1 GW i 2033, svarende til en procentvis stigning på 

ca. 300 pct." 

  

I forbindelse med arbejdet med Netudviklingsplanen har Nord Energi Net gennemført høring med 

Energinet, kommuner, kraftvarmeværker, havne og andre. 

 

Vedrørende udbygning af produktion i Nord Energi Nets område har Nord Energi Net, siden 2019, 

indmeldt VE aktivitet i området. Aktivitet kan være medieomtale, henvendelser til netselskab, 

beregnet Point Of Connection og lignende.  

Siden 2019 har vi set en stigning fra 742MW til 3.694MW i Nord Energi Nets område og ud af de 

sidst indmeldte 3.694MW forventes de 2.626MW til Energinet. 

Nord Energi Net har imellem 2019 og 2022 er der installeret 60MW sol og vind og der er skrevet 

nettilslutningsaftale på 3 solcelleparker der forventes installeret i perioden 2023 til 2025 på i alt 

188MW. Samtidig arbejder Energinet med screening af i alt 2600MW sol og vind i vores netområde. 

 

Vi mener på baggrund af ovenstående at kunne argumentere for en eksplosiv stigning af vind- og 

solenergiprojekter Nord Energi Nets område. 

Nord Energi Net holder derfor fortsat ved en forventet stigning af produktionskapacitet fra 528MW 

til omkring 2GW. 

 

9.4 Bilag 1 Svar til Forsyningstilsynets udtalelse til Netudviklingsplanen per 27 

september 2022 
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Figur 2: Illustration af henvendelser om nettilslutning i Nord Energi Nets område i perioden 2019 til dd. 
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10 Bilag 2 – 10/0,4 kV heat maps - Energitæthed  

Nedenstående heat maps er lavet med udgangspunkt i det danske kvadratnet. Forbrugernes kWh 

forbrug er summeret inden for kvadratet. Kortene viser energitætheden i forskellige scenarier.     

 

 

  

Figur 3: 100% forbrug (nuværende) Figur 4: 115% forbrug 
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Figur 5: 150% Forbrug Figur 6: 200% forbrug 



 

53 
 

11 Bilag 3 Tegra – Technical and Economic Grid Reinforcement   
5 TEGRA er et modulært og fleksibelt regneværkstøj, som er udviklet af Dansk Energi i samarbejder med netselskaberne. TEGRA-modellen kan bruges til 

teknisk-økonomiske analyser af de forskellige spændingsniveauer - 0,4 kV (lav), 10 kV (mellem) og 50/60 kV (høj) - på distributionsnettet. Hos Nord 

Energi Net bruges regneværktøjet på to forskellige måder: 

6 Metode 1. Nord Energi Nets benchmark data bruges som input. Alle modulerne i TEGRA-modellen benyttes til beregning af resultaterne 

7 Metode 2. Timeværdier fra SCADA på 10 kV niveau fra 60/10 kV stationerne benyttes som input og netberegningerne udføres i Nord Energi Nets 

PowerFactory model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Benchmark 

2. Timeværdier 

fra SCADA på 10 

kV niveau fra 

60/10 kV 

stationerne  

2. Input til PowerFactory 

beregninger 

1. Resultater 

som bl.a. 

bruges i afsnit 

5.2 og 5.3 
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Nedenfor ses en sammenligning mellem resultaterne fra de to beregningsmetoder og Nord Energi Nets nuværende reinvesteringsplan (NE). 

Søjlediagrammet til venstre viser antal MVA (60/10 kV transformere), som skal bruges fra 2023 til 2033. Søjlediagrammet til højre viser antal 60/10 kV 

transformere, som skal bruges fra 2023 til 2033. Da TEGRA (DE) er kalibreret til beregninger på landsplan, kan der være signifikante afvigelser, når der 

regnes for et enkelt selskab.  Derfor anses PowerFactory (LE) beregningerne, som det mest præcise estimat. 

 

11.1 Bilag 3 Sammenligning mellem forskellige beregningsmetoder 
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