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Sammenfatning og læsevejledning på Dinel’s netudviklingsplan 
 

Dinel forsyner hver dag over 110.000 private hjem og virksomheder med elektricitet og sørger for at 

der er strøm i stikkontakterne 99,99% af tiden. Dinel ligger i et vækstområde og udover den klassiske 

stigning i forbruget ser vi også ind i en kraftig accelererende elektrificering drevet af den grønne 

omstilling. En succesfuld grøn omstilling er afhængig af et stabil elnet samtidig med at det driftes 

omkostningseffektiv. Det er vores ambition at sikre at der er strøm nok til de mange varmepumper 

og elbiler, og at der er kapacitet nok i nettet til at flytte produktionen fra vedvarende energikilder, 

som vindmøller og solceller. 

Dinel ønsker med denne Netudviklingsplan at give alle interessenter et indblik i, hvordan vi ser 

udviklingen i vores lokalområde. Netudviklingsplanen er baseret på en forventet udvikling af el-

forbruget over en 10 års periode. Der er som udgangspunktet foretaget en fremskrivning af det 

klassiske el-forbrug, og hertil lagt nyt elforbrug til kommende elbiler og varmepumper. 

Fremskrivningen er baseret på energistyrelsens analyseforudsætninger suppleret med Dinel’s egne, 

hvori forventningen om blandt andre, men ikke begrænset til, elektrificering af fjernvarme- og 

transportsektoren indgår.  

Set over en 10-årige periode vil der være større forbrugsanlæg/produktionsanlæg på vej som Dinel 

endnu ikke har kendskab til, og som derved ikke indgår i netudviklingsplanen.  

Netudviklingsplanen estimerer det samlede forventede investeringsbehov som drives af stigningen i 

elforbruget, samt et investeringsbehov hvor udskiftning er drevet af tilstand og alder. Endvidere er 

der lavet et estimat af behovet for fleksibilitet som alternativ til ovennævnte investeringer i nettet.  

Det nye forbrug og produktion forventes at have potentiale for at kunne agere fleksibelt i forhold til 

elnettets flaskehalse og behov, forudsat at pris og nødvendig styring er til stede. Fleksibilitet kan 

potentielt udskyde eller reducere investeringer i nettet. For at fleksibilitetsydelser kan hjælpe 

elnettet, er det altafgørende, at netkunderne er villige til at tilpasse deres forbrug. 

Dinel har regnet på scenarier med og uden fleksibilitet. 

Uden fleksibilitet har Dinel estimeret det samlede investeringsbehov indeholdende re- og 

nyinvesteringer til 2,4 mia. kr. i perioden 2023 til 2033 hvoraf de 780 mio. kr. går til reinvesteringer. I 

scenariet med den fulde ønskede fleksibilitet har Dinel estimeret det samlede investeringsbehov 

indeholdende re- og nyinvesteringer til 1,9 mia. kr.  

Læsevejledning 

Netudviklingsplanen er baseret på Energistyrelsens offentliggjorte skabelon. For at øge 

læsevenligheden er teksten skrevet af energistyrelsen, markeret med kursiv. De afsnit, der ikke står 

med kursiv, er en del af Dinel’s egen besvarelse.  

De vedlagte bilag går i dybden med de resultater, der indgår i netudviklingsplanen. 

 

God læselyst. 
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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 

Dinel’s netområde redegøres nedenfor.  

Dinel’s Redegørelse 

Dinel har løbende dialog med eksterne interessenter heriblandt Energinet og Green Power 

Denmark. Analysen er lavet med Green Power Denmarks Analyseværktøj TEGRA. 

Analysen er baseret på Energistyrelsens Analyseforudsætninger for 2021 (AF21). Da disse 

analyseforudsætninger kun er en prognose for stigningen i det nationale kWh-forbrug, har 

Green Power Denmarks analyseværktøj dekomponeret forbrugsstigningerne ud på de 

enkelte netkunder ved Dinel.  

Analyseværktøjet TEGRA er nærmere beskrevet i DEFU-rapporter RA619, RA620 og 

RA623. 

 

Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de 

generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder.  

Dinel’s analyseforudsætninger 

Analysen er lavet med udgangspunkt i forbrugs- og produktionsdata for 2021 og fremskrevet 

til nedslagsår i 2023, 2025, 2028 og 2033. Disse år er valgt for at beregningerne stemmer 

overens med kravet i netudviklingsplanen om 0-2, 3-5, og 5-10 års tidshorisont, svarende til 

[2023,2024,2025], [2026,2027,2028], [2029,2030,2031,2032,2033]. I analysen ses der på 

merinvesteringer, som følge af 1) den grønne omstilling, 2) reinvestering af eksisterende 

anlæg, 3) merinvesteringer som følge af tilvækst af netkunder samt udvidelse ved 

eksisterende netkunder. 

 
1 Analyseforudsætninger til Energinet  

3.1 De generelle analyseforudsætninger 

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger  
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I Green Power Denmarks Analyseværktøj TEGRA er der visse parameterværdier, som 

bevidst afviger fra Energistyrelsens, da Green Power Denmark ikke mener, at 

Energistyrelsens parameterværdier er retvisende ift. dimensionering af elnet. 

Dermed har Dinel i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som 

medfører afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Tabel 1 

identificeres og begrundes afvigelserne.   

 

Afvigelse Begrundelse 

Årsforbrug for individuelle varmepumper er 

højere i TEGRA. Det er fastsat til 7200 

kWh/år. Energistyrelsens værdi er ukendt, 

men i andre af deres analyser er den typisk 

under 6000 KWh/år. 

Det forbrug Green Power Denmark 

benytter, er fremkommet på baggrund af 

data fra fjernaflæste elmålere – se DEFU 

rapport RA623 for nærmere info. 

 

Årsforbrug for elbiler er højere i TEGRA. 

Det er fastsat til ca. 2900 kWh/år. 

Energistyrelsen regner med ca. 2500 

kWh/år. 

2900 kWh/år er fastsat ud fra data om 

transportarbejde og effektivitet fra 

Danmarks Statistik og DTU/Dansk e-

mobilitet. 

Green Power Denmark 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.  

Green Power Denmark har valgt at regne 

med en lavere COP, fordi varmepumpeners 

effektivitet typisk aftager ved lave 

udetemperaturer. 

Tabel 1:  Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelser 
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4 Beskrivelse af Dinel A/S  

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. 

 

  

4.1 Kort over netområde  
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Formålet med netudviklingsplanerene er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører 

om den fremtidige udvikling og behov i distributionsnettet. Nøgletallene i dette afsnit giver et 

indledende indblik i netvirksomheden og dennes netområde, herunder størrelse, 

indtægtsrammen (investeringsbehov) m.m. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Dinel A/S 

Knudsminde 10 

8300 Odder 

87925566 

dinel@dinel.dk 

 

Antal 

afregningsmålere  

110.676 stk.  

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for netvirksomheden 

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

Nedstående nøgletal er fra 2020 

Årlig omsætning  Reguleringsmæssig 

oms.154.315.880 kr. 

Regnskabsmæssig 

oms. 185.092.000 kr. 

 

Indtægtsramme 

 

179.068.915 kr. (inkl. 

nettab på 15.114.184 

kr. samt 

energispareramme 

på 12.120.831 kr.) 

 

Driftsomkostninger  

 

Reguleringsregnskab 

84.687.034 kr. (incl. 

nettab på 16.497.537 

kr.) 

 

Afskrivninger   64.620.090 kr.  

Netaktiver   1.196.442.623 kr.  

4.2 Nøgletal 
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4.2.3 Netanlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter pr. 31. 

december 2021 

Antal transformere 60/10 kV 

10/0,4 kV 

45 

2539 

Stk. 

stk. 

Antal kabelskabe    33859 Stk.  

Antal elmålere   110676 Stk.  

Antal km kabel 

fordelt på 

spændingsniveau og 

luft/jord 

60kV: 

Kabel:           

Luftledning:  

10kV: 

Kabel:          

Luftledning:   

0.4kV: 

Kabel:         

Luftledning:       

 

100 

104 

 

2021 

0 

 

2834 

0 

  

Km 

Km 

 

Km 

Km 

 

Km 

Km 

 

 

Antal tilslutninger 

fordelt på 

kundetyper i henhold 

til tarifmodel 

A1 = 0 Stk.  

A2 = 2 Stk. 

B1 = 20 Stk. 

B2 = 710 Stk. 

C = 109.944 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 2021 i 

netvirksomhedens netområde.  

Leveret mængde  

 

1.013.665 MWh 

Nettab 

 

36.331 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet   

87 MW 

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  

0-2 år = 3.351.158 

3-5 år = 3.741.476 

6-10 år = 7.771.818 

 MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Nettab 

0-2 år = 120.641 

3-5 år = 134.693 

6-10 år = 279.785 

 

 3.6% 

MWh 

MWh 

MWh 

Installeret 

produktionskapacitet   

392 MW i 2033  

Installeret 

energilagerkapacitet   

0 MW i 2033  

 

 

Figur 1:  Dinels forbrugsprognose 2023 - 2033 
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Figur 2: VE-Projekter ved Dinel 

Grønne felter angiver de anlæg der pt. er nettilsluttet og i drift. 

Gule felter angiver de anlæg der er forudsætningen for samlet produktionsanlæg i 2033. 

(projekt 1 er under opførsel). 

 

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).  

Nedenstående angiver den %-vis forventede stigning i Dinel’s total anlægsmasse fordelt på 

følgende poster frem mod 2033 uden brug af fleksibilitet. 

Anlægsmasse 

60kV Ledningsnet           

60kV transformere? 

10kV ledningsnet  

10kV transformere 

0.4kV ledningsnet  

 

  

50 % 

  7 % 

 19 % 

   9 % 

 13 % 

 

  

Navn Kommune Produktionskapacitet MW Status

Mindre anlæg - 53,9 Nettilsluttet

Blegind møller Skanderborg 2,3 Nettilsluttet

Fare Vindmøllepark Favrskov 2,6 Nettilsluttet

Foerlev Møller Skanderborg 2,0 Nettilsluttet

Foldby Vindmøllepark Favrskov 3,8 Nettilsluttet

Gersdorffslund Møllen Odder 0,7 Nettilsluttet

Lyngballegård Vindmøllepark Favrskov 2,6 Nettilsluttet 86,8

Mesing Vindmøllelaug I/S Skanderborg 1,3 Nettilsluttet

Nr. Åstrup II Møllelaug I/S Skanderborg 0,7 Nettilsluttet

Torrild Vindmøllelaug I/S Knudsminde 2,7 Nettilsluttet 391,7

Torrild Vindpark Knudsminde 7,1 Nettilsluttet

Tunø Knob Vindmøllepark Knudsminde 5,0 Nettilsluttet

Vejballe Vindmøllepark Favrskov 2,3 Nettilsluttet

Projekt 1 Favrskov 44,4 -

Projekt 2 Skanderborg 58,5 -

Projekt 3 Skanderborg 51,5 -

Projekt 4 Skanderborg 60,5 -

Projekt 5 Skanderborg 90,0 -

VE-Projekter
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5.3 Anslået potentiel fleksibilitet 

Tabellerne i dette afsnit 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).  

 

Dinel’s redegørelse for fleksibilitet 

Dette afsnit omhandler aktiviteter til håndtering af den grønne omstilling til eksisterende 

Netkunder og behandler ikke aktiviteter til kundetilvækst samt reinvesteringer. 

Den grønne omstilling forventes at resultere i omfattende elektrificering af samfundet. Det 

nye forbrug og den nye 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 netkunderne er villige til at tilpasse deres forbrug og flytte det fra 

tidspunkter på døgnet, hvor elnettet er højt belastet. 

Ud over fleksibilitetsydelser kan der også benyttes andre tiltag, for at flytte forbrug 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. 

Tiltag til at udskyde eller reducere investeringer 

 

Tidsdifferentierede tariffer 

Tidsdifferentierede tariffer anvendes af Dinel 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 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 for at flytte forbruget i lavspændingsnettet 

i 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. 

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 
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elnettet er hårdt belastet. Derved kan behovet for investeringer i eldistributionsnettet 

udskydes. 

Dinel har regnet på fire scenarier for at belyse potentialet ved fleksibilitet og bidraget fra VE-

produktion. Alle fire scenarier er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til 

Energinet (AF21). I de fleksible scenarier regnes der med maksimalt potentiale for 

fleksibilitet (best case). Hvorvidt det maksimale potentiale kan indfries, afhænger i høj grad 

af hvorvidt netkunderne ønsker at være fleksible. Scenariet er derfor ikke et udtryk for hvad 

der er realistisk at opnå i det enkelte år.   

Der regnes med tre former for fleksibilitet og tiltag for at udskyde investeringer: 

1) Fleksibilitet fra opladning af elbiler 

2) Fleksibilitet fra varmepumper 

3) Antagelse om at alle elpatroner er på begrænset netadgang (og derfor ikke påvirker 

investeringsbehovet) 

Punkt 1 og 2 er kun medregnet i det fleksible scenarie. 

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

Hvilke initiativer bruges for at opnå reducering af investeringer: 

1) Tariffer: Tarifferne forventes at være den primære drivkraft på LV-niveau. Dermed 

forventes de også at stå for en stor del af besparelsen der kan opnås fra 

hjemmeopladning og individuelle varmepumper. 

2) Begrænset netadgang: Forventes at blive brugt for store kunder. I vores beregninger 

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

netadgang. For hurtig- og lynladere antages det, at 25% af effekten er på begrænset 

netadgang. For varmepumper i fjernvarmen antages at 50% af effekten er på 

begrænset netadgang. 

3) Fleksibilitetsydelser (marked for fleksibilitet): Lokale markeder for fleksibilitetsydelser 

eksisterer ikke i dag og forventes tidligst at spille en rolle i et 6-10 års perspektiv. 

Dinel samarbejder med en aktør på markedet om udvikling af et pilotprojekt med 

lokale markeder for fleksibilitetsydelser i området. 

Ses der på det primære scenarie, som er uden fleksibilitet men med stigning i produktion 

(markeret med blå rammer i figur 2-3-4), så er der et merinvesteringsbehov på 1.064 mio. kr. 

i perioden 2023 – 2033. Ca. halvdelen af dette merinvesteringsbehov er på 

mellemspændingsnettet (MV-kabler og netstationer). 
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Ser man på scenarie med fleksibilitet og en stigning i produktion (markeret med røde 

rammer i figur 2-3-4), så er der et merinvesteringsbehov på 544 mio. kr. Merinvesteringen 

kan således potentielt halveres ved hjælp af fleksibilitet.  

Da fleksibilitet i stort omfang kommer fra hjemmeopladning af elbiler, vil gevinsten være 

størst på LV- og MV-niveau, mens effekten på HV-niveau vil være meget begrænset. 

 

Figur 3: Merinvesteringer for perioden 2023-2025 i mio. DKK. behandler grøn omstilling uden kundetilvækst uden 
Reinvesteringer. For alle 4 scenarier. Fordelt på LV, MV og HV. 

 

Figur 4:  Merinvesteringer for perioden 2026-2028 i mio. DKK. Behandler grøn omstilling uden kundetilvækst uden 
Reinvesteringer. For alle 4 scenarier. Fordelt på LV, MV og HV. 
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Figur 5:  Merinvesteringer for perioden 2029-2033 i mio. DKK. behandler grøn omstilling uden kundetilvækst uden 
Reinvesteringer. For alle 4 scenarier. Fordelt på LV, MV og HV. 
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Figur 6:  Merinvesteringer fordelt på arketyper for 2023-2033, behandler grøn omstilling uden kundetilvækst uden 
Reinvesteringer. for alle 4 scenarier. fordelt på LV, MV og HV 
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Figur 7: Merinvesteringer for perioden 2023-2033 med og uden stigning i VE produktion. Både med og uden fleksibilitet. 
Behandler grøn omstilling uden kundetilvækst uden Reinvesteringer. 
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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 udfordringer2 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret 

nedenfor.  

 

Der er visse steder i Dinel’s forsyningsområde, der vil blive udfordret først af det stigende 

elforbrug. Det er de dele af mellem- og lavspændingsnettet, der blev bygget for flere årtier 

siden efter andre dimensioneringskriterier, end vi har i dag. I første omgang handler det om 

ældre villaområder generelt og særligt ældre villaområder, hvor der ikke er fjernvarme. I takt 

med at boligmassen i disse områder bliver renoveret, oliefyr udskiftes med varmepumper, og 

der etableres ladestandere, sættes den nuværende kapacitet under pres.  

I afsnit 6 behandles kun aktiviteter der berører 60 kV nettet ved Dinel, men der vil være 

betydeligt behov for udvidelse og opgraderinger af mellem- og lavspændingsnettet.  

Udfordringen i mellem- og lavspændingsnettet skyldes særligt de lange forsyningsafstande, 

hvor der i ældre net ofte er dimensioneret efter økonomisk tværsnit. Den kritiske 

kabellængde er bestemt af 3 faktorer: 

• Belastning ift. overføringsevne 

• Spændingsfald 

• Kortslutningseffekt i den yderste ende 

I beregninger ved særligt, men ikke begrænset til ældre net har det oftest vist sig at det er 

spændingsfaldet der er den dimensionerende faktor, hvilket igen viser at den teoretisk 

kapacitet ikke kan udnyttes 100%. I henholdt til spændingskvalitet henvises til DEFU 

rekommandation 16 og 21 (spændingskvalitet i lav og mellemspændingsnettet).  

  

 
2 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.  

Dinel’s redegørelse 
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Til beregning af fremtidige relevante 60 kV udfordringer, har Dinel benyttet fremskrivning 

vha. Energistyrelsens analyseforudsætninger (AF21) til at beregne det fremtidige forventede 

effektbehov pr. station. Belastningsberegninger af 60 kV kabler og luftledninger er udført i 

simuleringsprogrammet Powerfactory. 

I de fremskrevne beregninger indgår den forventede kundetilvækst jf. kommunernes 

boligbyggeprogrammer. For Dinel’s forsyningsområde er dette svarende til ca. 1600 nye 

netkunder om året. 

Yderligere har Dinel været i korrespondance med samtlige varmeværker og flere 

industrikunder i forsyningsområdet for at afklare det fremadrettede behov. Disse 

punktbelastninger medregnes i datasættet for den forsynende transformerstation, og indgår 

derved både i 60 kV kabel- og luftledningsbelastningsberegningerne, samt behovsanalysen 

på 60/10 kV transformerstationer. 
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60 kV kabler og luftledning 
 

Beregninger af Dinel’s 60 kV net har påvist i alt 56 km luftledning og kabel fordelt på 11 

strækninger som vil blive overbelastet frem mod 2033. De konkrete linjer fremgår af Figur 8 

nedenfor, samt nedslagsåret for hvornår overbelastningen forventes.  

 

Figur 8:  60 kV kabler og luftledning, der jf. fremskrivningen overbelastes i reserveforsyningsscenarier. (Rød = 
overbelastning i 2028, Gul = overbelastning i 2033). 



 

Side 22 af 68 
 

 

 

Resultater 

Ens for alle 11 strækninger er, at det er reserveforsyningsscenarier der giver anledning til 

overbelastning. 6 af strækningerne udgør 40 km luftledning, de resterende 5 strækninger 

udgør 15,5 km kabel. Her kan problemstillingen løses ved parallel kabellægning for at øge 

levetidskapaciteten, eller nyinvestering i nyt tykkere kabel med øget overføringsevne. 

 

Tabel 2: Overbelastede 60 kV linjer, som følge af fremskrivning vha. AF21. 

Det skal bemærkes at disse 56 km kun er for Dinel’s eksisterende 60 kV net som bliver 

overbelastet som følge af den grønne omstilling. Evt. nyt 60 kV net til nye stationer og 

eksempelvis opsamlingsnet til vindmølle- og solcelleparker er ikke medregnet. 
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60/10 kV transformerstationer – Behov/kapacitetsanalyse 

I dette afsnit beskrives arbejdet med belastningsfremskrivninger af Dinel’s 60/10 kV 

transformerstationer, samt resultaterne af analysen. 

Levetidskapacitet og reserveforsyning 

Kapaciteten af elnettet kan ikke antages at være den samme, som den kapacitet der opgives 

i databladet på komponenter. I den virkelige verden vil den brugbare kapacitet være lavere 

end det, der opgives i databladet, hvilket skyldes både tekniske begrænsninger og en 

teknisk opbygning af elnettet, som skal sikre den høje leveringssikkerhed, som kunderne 

forventer og efterspørger. 

Unormal drift: 

Ved fejl i elnettet kobles der om i nettet, så fejlen isoleres, og nabo-radialerne overtager 

forbruget fra den ”raske” del. Det kan nabo-radialerne ikke, hvis de selv er fuldt belastet. Der 

skal derfor reserveres kapacitet på alle radialer, så de kan klare den yderligere belastning, 

der forekommer i N-1-situationer. Denne type omkobling bruges også i forbindelse med 

vedligehold eller udbygning/forstærkning. 

Tekniske begrænsninger 

En komponent kan være udsat for tekniske begrænsninger, som gør, at det ikke er muligt at 

udnytte komponentens fulde teoretiske kapacitet. Begrænsningerne er typisk relateret til 

meget lokale forhold som faseubalance i belastningen, elkvalitet (f.eks. spændingsfald) eller 

omgivelserne (f.eks. jordforhold og begrænsninger mht. varmeafledning). Der skal typisk 

reserveres 10% eller mere af en komponents teoretiske kapacitet til håndtering af tekniske 

begrænsninger. 

Vejledende forudsætninger ved Dinel: 

På transformerstationer med to 60/10 kV transformere, er den brugbare kapacitet svarende 

til 90% af den mindste transformers teoretiske kapacitet. 

På transformerstationer med én 60/10 kV transformer, er den brugbare kapacitet svarende 

til 60% af transformerens teoretiske kapacitet. 

 

Figur 9 vejledende visualisering af begreberne teoretisk kapacitet og levetidskapacitet. 



 

Side 24 af 68 
 

 

Figur 10:  Dinel’s 60/10 kV stationer (sort), og netkunder (blå). 

Belastningsprognoser udarbejdet internt i Dinel, vha. Energistyrelsens 

analyseforudsætninger (AF21), har identificeret følgende stationer, hvor den nuværende 

levetidskapacitet ikke er tilstrækkelig frem mod 2033: 

Stationer hvor der i kolonnen ”teoretisk stationsreserve” er angivet 0 MVA, er enkelt stationer 

med én 60/10 kV transformer, hvorfor der i 10 kV nettet skal have 10 kV netreserve. 

2023: 

 

År Navn Belastning [MVA] Teoretisk kapacitet [MVA] Teoretisk stationsreserve [MVA] Levetidskapacitet [MVA]

2023 Beder 60/10kV station 9,73                             20 10 9

2023 Hørning 60/10kV station 10,53                           26 10 9

2023 Knudsminde 60/10kV station 20,20                           40 20 18

2023 Skanderborg 60/10kV station 16,00                           36 16 14,4

2023 Solbjerg 60/10kV station 6,33                             10 0 6
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Af de 5 ovenstående stationer, pågår der pt. arbejde med løsninger i Skanderborg-Hørning 

området som vil løse disse to problemstillinger. Overskridelse af levetidskapaciteten på st. 

Beder, Knudsminde og Solbjerg er alle 3 et resultat af forventet kommende større punkt 

belastninger, som endnu ikke er tilmeldt, hvorfor det endelige behov endnu ikke er afdækket. 

2025: 

 

Levetidskapaciteten på St. Ryvej og Skåde forventes begge at blive fuldt udnyttet inden 

2025, hvorefter stationerne overgår fra fuld- til delvis stationsreserve. St. Skåde er kritisk 

grundet mængden af netkunder og kundetyperne heraf, hvorfor der i Dinel pt. pågår arbejde 

med screening af behov, til forøgelse af kapaciteten i området.  

2028: 

 

Vedr. st. Ry pågår der pt. arbejde med screening af udvidelse af kapaciteten i nærområdet, 

således behovet kan afdækkes.  

2033: 

 

Dallerup, Hasselager og Høskov forventes alle 3 at overgå fra fuld- til delvis stationsreserve i 

2033, hvorfor det i 10kV nettet skal sikres at denne netreserve kan underbygges, alternativt 

skal levetidskapaciteten for stationerne øges. 

Resultatet heraf er 18 stationer, hvor den nuværende levetidskapacitet ikke er tilstrækkelig 

frem mod 2033. Overbelastning på stationerne kan løses på 3 måder: 

• Forøgelse af levetidskapaciteten på eksisterende station. 

• Anlægning af ny 60/10 kV transformerstation til aflastning af eksisterende station. 

• Benyttelse af fleksibilitetsydelser. 

Dette afhænger af den bedst teknisk/økonomiske løsning, samt hvorvidt det kun er 

overbelastning der forventes problematisk, eller om spændingskvaliteten som følge af 

forsyningsafstand udgør en betydning. Øvrig dokumentation kan findes i bilag 2, 60/10 kV 

transformerstationer – Behov/kapacitetsanalyse. 

  

År Navn Belastning [MVA] Teoretisk kapacitet [MVA] Teoretisk stationsreserve [MVA] Levetidskapacitet [MVA]

2025 Ryvej 60/10kV station 9,65                             20 10 9

2025 Skåde 60/10kV station 15,01                           32 16 14,4

År Navn Belastning [MVA] Teoretisk kapacitet [MVA] Teoretisk stationsreserve [MVA] Levetidskapacitet [MVA]

2028 Galten 60/10kV station 18,21                           40 20 18

2028 Harlev 60/10kV station 12,36                           20 0 12

2028 Ry 60/10kV station 14,91                           25 12,5 11,25

2028 Sabro 60/10kV station 11,91                           16 0 9,6

År Navn Station Belastning [MVA] Teoretisk kapacitet [MVA] Teoretisk stationsreserve [MVA] Levetidskapacitet [MVA]

2033 Dallerup 60/10kV station DAL_010 10,47                           22,5 10 9

2033 Gosmer  60/10kV station GOS_010 8,86                             12,5 0 7,5

2033 Hasselager 60/10kV station HSA_010 16,06                           36 16 14,4

2033 Høskov 60/10kV station HSK_010 17,20                           36 16 14,4

2033 Saksild 60/10kV station SAX_010 7,93                             12,5 0 7,5

2033 Svinsager 60/10kV station SVA_010 6,54                             10 0 6

2033 Tilst 60/10kV station TIL_010 14,56                           16 0 9,6
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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.  

Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer.  

 

Nedenstående tabeller præsenterer de 60kV stationer og linjer som jf. AF21 forventes at 

blive overbelastet frem mod 2033. Tabellerne beskriver også hvorvidt en forstærkning kan 

erstattes af fleksibilitetsydelser. Denne vurdering er taget ud fra antallet af timer i året hvor 

stationen / linjen forventes at overstige levetidskapaciteten. Reinvesteringsprojekter er 

udeladt.   

Dinel’s redegørelse: 
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Tabel 3: 60 kV linjer der ifm. netudviklingsplanen, og beregninger heraf, forventes overbelastet frem mod 2033. 

  

60 kV linjeprojekter 
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Tabel 4: 60/10 kV transformerstationer der ifm. netudviklingsplanen, og beregninger heraf, forventes overbelastet frem 
mod 2033.  

60 kV transformerprojekter  
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8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  

Tabel 5 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov3 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år. svarende til 

[2023,2024,2025], [2026,2027,2028], [2029,2030,2031,2032,2033]. 

Dette afsnit omhandler aktiviteter til håndtering af den grønne omstilling til eksisterende 

Netkunder samt aktiviteter til kundetilvækst og reinvesteringer. 

Vigtig at bemærke er at I reinvesteringsplanen fra 2026 – 2031 er indeholdt udskiftning af 

Dinel’s samlede målerpark. 

Merinvestering som følge af tilvækst af netkunder, er beregnet på baggrund af en antagelse 

om at tilvækst af antal nye netkunder samt udvidelse af rettigheder til eksisterende 

netkunder er som tidligere år.  

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov  

Uden Fleksibilitet [mio. DKK] 

Med Fleksibilitet [mio. DKK] 
 

 

    482 mio. 

    434 mio. 

 

         676 mio. 

         590 mio. 

 

1219 mio. 

  890 mio. 

 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] 

og [MWh] i Dinel’s 10 kV net. 

0 MW 

0 MWh 

2,3 MW 

508 MWh [2028] 

31,4 MW  

19.913 MWh [2033] 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] 

i Dinel’s 60 kV net. 

0 MW 0 MW 145MW 

Tabel 5: Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

Fleksibilitetspotentialet i ovenstående tabel er gældende for Dinel’s 10 kV og 60 kV net. 

Det er vurderet at fleksibilitetspotentialet er til stede, hvis en stations belastning overstiger 

levetidskapaciteten mere end 5% procent af tiden, samt mindre end 25% af tiden. De 

enkelte stationer hvor fleksibiliteten er vurderet relevant fremgår af tabel 6 på næste side. 

Energimængden i MWh er kun for nedslagsåret i perioden, og er ikke retvisende for den 

samlede tidshorisont. 

 

 

 
3 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 
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Samlede forventede  

fleksibilitetsbehov [MW] og [MWh] 

0-2 års 

intervallet 

[2025] 

3-5 års 

intervallet 

[2028] 

6-10 års 

intervallet 

[2033] 

Ryvej 10kV net   6 MW 

3981 MWh 

Skåde 10kV net   9,6 MW 

7605 MWh 

Galten 10kV net   8 MW 

4615 MWh 

Sabro 10kV net  2,3 MW 

508 MWh 

 

Høskov 10kV net   2,8 MW 

545 MWh 

Tilst 10kV net   5 MW 

3167 MWh 

Tabel 6:  Det samlede forventede fleksibilitetsbehov fordelt på zoner i netområdet i Dinel. 
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9 Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

I dette afsnit beskrives resultaterne af høringsprocessen samt vedlagt er høringssvar fra 

Aarhus kommune. 

Dinel har i høringsprocessen modtaget høringssvar fra Aarhus Kommune, særligt 

vedrørende forventet by- og erhvervsudvikling i det geografiske område der i dag forsynes 

fra St. Harlev. Aarhus Kommunes bekymring var at Dinel’s forbrugsfremskrivninger ikke tog 

højde for kommunes planer om udvidelse af by- og erhvervsarealer. 

Dinel har efterfølgende været i tæt dialog med Aarhus kommune med det formål at sikre, at 

datagrundlaget for fremskrivningen indeholder nyeste kendte information.  

Konkret drejer det sig om Aarhus Kommunes temaplan for et erhvervsareal i Harlev på den 

nordlige side af Silkeborgvej. Det totale erhvervsareal anslås at beløbe sig til omtrent 100 

hektar. Grundet størrelsen af arealet samt uvisheden om de konkrete virksomheder i det 

færdige stadie, kan Dinel på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om hvad det konkret vil 

kræve af investeringer i el-forsyningsnettet.  

Det vurderes dog at der er stor sandsynlighed for at et erhvervsareal af dette omfang, 100 

hektar, vil kræve udbygning i Dinel’s forsyningsnet med en ny 60/10kV transformerstation. 

Derfor er det pointeret overfor kommunen at pladsreservation til elforsyningsanlæg bør 

indtænkes i den samlede løsning. 
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Bilag 2 – Dinel redegørelse for resultater 
 

Kundetypefordeling 
Til udarbejdelse af belastningsprognoser for Dinel’s forsyningsområde er der taget brug af 

Green Power Denmarks stationsprognose-værktøj, som tager udgangspunkt i tre rapporter, 

også udgivet af Green Power Denmark, DEFU rapporter RA619, RA620 og RA623. 

Som følge af ”RA619: Definition af netområder i distributionsnettet” er der udgivet GIS zoner 

som har til formål at inddele samtlige kunder i distributionsnettet op i følgende zoner. 

• Netområde 

• Varmeområde 

• Kundetype 

Netområde-attributten inddeler netkunderne i geografiske zoner, enten høj bebyggelse, lav 

bebyggelse, sommerhus, industri eller opland. Varmeområde-attributten beskriver 

netkundens varmeforhold i boligen, om boligen opvarmes via kollektiv varmeforsyning 

(fjernvarme), eller individuel naturgasforsyning eller pillefyr eksempelvis. Dette er berigede 

BBR-oplysninger. Sidst beskriver kundetype-attributten hvorvidt kunden er en privat 

husstand eller erhverv.  

Kundefordelingen for Dinel’s net ser ud som følgende: 

 

Figur 11 Kundefordeling i Dinel 

På baggrund af disse attributter for hvilket netområde, varmeområde og kundetype en given 

netkunde antages at være, benyttes belastningsprofiler fra RA620 og RA623 til at fremskrive 

den forventede belastningsprofil frem mod 2033.  
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Kundetilvækst 

For at tage højde for kundetilvæksten er der taget udgangspunkt i Skanderborg, Odder, 

Århus, og Favrskovs kommuneplaner og boligbyggeprogrammer, hvor tilvæksten pr. bydel 

er påført prognosen for nærmeste 60/10 kV station.  

Større punktbelastninger, eksempelvis tung industri eller varmeværker er indført som 

seperate punktbelastninger. Dinel har været i snak med samtlige varmeværker i 

forsyningsområdet og derfra fået et bud på forventet leveringsomfang frem mod 2033. Den 

forventede tilvækst pr. postnummer fremgår af nedenstående figur. 

 

Figur 12 Forventet kundetilvækst opdelt på postnummer, for Dinel’s forsyningsområde.  
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60 kV transformer, behov og kapacitet 

I dette afsnit beskrives arbejdet med belastningsfremskrivninger af Dinel’s 60/10 kV 

transformerstationer, samt resultaterne af analysen. 

Levetidskapacitet og reserveforsyning 

Kapaciteten af elnettet kan ikke antages at være den samme, som den kapacitet der opgives 

i databladet på komponenter. I den virkelige verden vil den brugbare kapacitet være lavere 

end det, der opgives i databladet, hvilket skyldes både tekniske begrænsninger og en 

teknisk opbygning af elnettet, som skal sikre den høje leveringssikkerhed, som kunderne 

forventer og efterspørger. 

Unormal drift: 

Ved fejl i elnettet kobles der om i nettet, så fejlen isoleres, og nabo-radialerne overtager 

forbruget fra den ”raske” del. Det kan nabo-radialerne ikke, hvis de selv er fuldt belastet. Der 

skal derfor reserveres kapacitet på alle radialer, så de kan klare den yderligere belastning, 

der forekommer i N-1-situationer. Denne type omkobling bruges også i forbindelse med 

vedligehold eller udbygning/forstærkning. 

Tekniske begrænsninger 

En komponent kan være udsat for tekniske begrænsninger, som gør, at det ikke er muligt at 

udnytte komponentens fulde teoretiske kapacitet. Begrænsningerne er typisk relateret til 

meget lokale forhold som faseubalance i belastningen, elkvalitet (f.eks. spændingsfald) eller 

omgivelserne (f.eks. jordforhold og begrænsninger mht. varmeafledning). Der skal typisk 

reserveres 10% eller mere af en komponents teoretiske kapacitet til håndtering af tekniske 

begrænsninger. 

Vejledende forudsætninger ved Dinel: 

På transformerstationer med to 60/10 kV transformere, er den brugbare kapacitet svarende 

til 90% af den mindste transformers teoretiske kapacitet. 

På transformerstationer med én 60/10 kV transformer, er den brugbare kapacitet svarende 

til 60% af transformerens teoretiske kapacitet. 

 

Figur 13 vejledende visualisering af begreberne teoretisk kapacitet og levetidskapacitet. 

60/10 kV transformerstationer – Behov/kapacitetsanalyse 
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Områdekort 

 

Figur 14 Dinel’s aktuelle 60kV Luftledninger (stiplet), og kabler (fuldoptrukken) 
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Beder 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Beder er bestykket med to stk. 10 MVA 60/10 kV transformere, og har derved en 

teoretisk stationsreserve på 10 MVA. 

Levetidskapacitet: 9,0 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 9,73 MVA 

• 2023 + 15%: 11,18 MVA 

Maks belastning år 2025: 21,13 MVA 

Maks belastning år 2028: 22,77 MVA  

Maks belastning år 2033: 29,81 MVA  

 

Den store stigning i belastningen fra 2023 til 2025 skyldes forventet kommende større 

punktbelastninger, forventet tilsluttet før 2025. 

Konklusion 

Den øgede belastning forventer at udløse en 60 kV investering for at udvide kapaciteten. 

Én løsning kan være at udskifte de to 10 MVA transformere på st. Beder, med to 20 

MVA’ere, derved fås der 18 MVA levetidskapacitet.  
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Brabrand 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Brabrand er bestykket med 2 stk. 16 MVA 60/10kV transformere, og har derved en 

teoretisk stationsreserve på 16 MVA. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 4,59 MVA 

• 2023 + 15%: 5,28 MVA 

Maks belastning år 2025: 4,76 MVA 

Maks belastning år 2028: 5,25 MVA 

Maks belastning år 2033: 6,72 MVA 

 

Da st. Brabrand primært forsyner bynet med lejligheder, forventes der ingen stor stigning i 

den dimensionerende spidsbelastning, da bestanden af elbiler og individuelle varmepumper 

ikke her vil være lige så høj som net primært bestående af parcelhuskvarterer og 

oplandsbeboelse. 

Konklusion 

Det vurderes ud fra resultatet af prognosen samt nuværende nettopologi at effektbehovet i 

området omkring st. Brabrand at der ikke vil være anledning til udbygning i hverken normal 

koblingstilstand eller reserveforsyningsøjemed frem mod 2033. 
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Dallerup 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Dallerup er bestykket med to stk. 10 MVA 60/10kV transformere, og har derved en 

teoretisk stationsreserve på 10 MVA stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 9 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 6,62 MVA 

• 2023 + 15%: 7,61 MVA 

Maks belastning år 2025: 6,94 MVA 

Maks belastning år 2028: 7,81 MVA 

Maks belastning år 2033: 10,47 MVA 

 

 

Konklusion 

Da st. Dallerup pt. har 9 MVA stationsreserve, vil denne ikke være tilstrækkelig i 2033. 

Derved skal levetidskapaciteten på st. Dallerup forøges inden 2033. 
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Ejer 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Ejer er bestykket med én 10 MVA 60/10kV transformer, og har derved en 

stationskapacitet på 10 MVA. Grundet reserveforsyningsproblematikker i 10kV nettet under 

st. Ejer, pågår der pt. arbejde med udvidelse af stationen. Inden foråret 2023 er st. Ejer 

færdigudbygget med yderligere én 10 MVA 60/10kV transformer, og derved beløber 

stationsreserven sig til 9 MVA. 

Levetidskapacitet: 9 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 3,61 MVA 

• 2023 +15%: 4,15 MVA 

Maks belastning år 2025: 4,80 MVA 

Maks belastning år 2028: 5,80 MVA 

Maks belastning år 2033: 7,34 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, forventes det at behovet for 

stationsreserve er afdækket af udbygningen længere frem end 2033. 

Konklusion 

Grundet store tilslutninger på st. Ejer, samt den geografiske placering tæt på den Østjysk 

motorvej hvor der forventes lynladestandere til e-mobilitet, pågår der pt. arbejde med 

udvidelse af stationen og det underliggende 10kV net for at sikre den fremtidige 

stationsreserve. 
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Enslev 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Enslev er bestykket med én 16 MVA 60/10kV transformer uden stationsreserve.  

Levetidskapacitet: 9,6 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 5,45 MVA 

• 2023 +15%: 6,27 MVA 

Maks belastning år 2025: 5,82 MVA 

Maks belastning år 2028: 6,59 MVA 

Maks belastning år 2033: 9,56 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, forventes ingen 

overbelastning på st. Enslev frem mod 2033. 

Konklusion 

Da st. Enslev kun er bestykket med én transformer, er det nødvendigt med 10 kV netreserve 

fra nabo-stationerne i Hørning og Hasselager. 
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Galten 60/10 kV station 

Stationsreserve og stationskapacitet 

 

Galten er bestykket med to stk. 20 MVA 60/10 kV transformere, og har derved en teoretisk 

stationsreserve på 20 MVA. 

Levetidskapacitet: 18 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 14,83 MVA 

• 2023 + 15%: 13,5 MVA 

Maks belastning år 2025: 15,99 MVA 

Maks belastning år 2028; 18,21 MVA 

Maks belastning år 2033: 24,76 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, samt kendskab til kommende 

belastningspunkter, kan det konkluderes at stationsreserven forventes opbrugt omkring år 

2028. 

Konklusion 

Da st. Galten forventes at have en maksimal spidsbelastning på 18,21 MVA i 2028, men 

levetidskapaciteten kun er 18 MVA, skal stationen kunne aflastes fra en nabo station. Den 

mest relevante station i dette tilfælde er Harlev 60/10kV station, som har en teoretisk 

kapacitet på 16 MVA, og som forventes at være belastet 12,36 MVA ud fra prognosen i 

2028. Derved haves der fra 2028 kun delvis stationsreserve på st. Galten. 
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Gosmer 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

St. Gosmer er bestykket med én 12,5 MVA 60/10kV transformer uden stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 7,5MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 5,48 MVA 

• 2023 + 15%: 6,30 MVA 

Maks belastning år 2025: 6,11 MVA 

Maks belastning år 2028: 6,90 MVA  

Maks belastning år 2033: 8,86 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, kan det konkluderes at den 

maksimale belastning forventes at overskride kapaciteten på stationen inden 2033. 

Konklusion 

St. Gosmer har ikke stationsreserve, hvorfor det er nødvendigt med 10 kV netreserve fra 

Saksild, Lerdrup og Knudsminde.  
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Harlev 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Harlev er bestykket med én 20 MVA 60/10 kV transformer uden stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 12 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 8,00 MVA 

• 2023 + 15%: 9,2 MVA 

Maks belastning år 2025: 11,08 MVA 

Maks belastning år 2028: 12,36 MVA 

Maks belastning år 2033: 12,49 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, kan det konkluderes at den 

maksimale stations belastning forventes at overskride levetidskapaciteten på stationen i 

2028. 

Konklusion 

St. Harlev har ikke stationsreserve, hvorfor det er nødvendigt med 10kV netreserve fra 

nabostationerne i Lyngby og Galten. 
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Hasselager 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Hasselager er bestykket med hhv. én 16 MVA og én 20 MVA 60/10kV transformer, og 

har derved 16 MVA teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 10,70 MVA 

• 2023 + 15%: 12,31 MVA 

Maks belastning år 2025: 11,80 MVA 

Maks belastning år 2028: 12,63 MVA 

Maks belastning år 2033: 16,06 MVA 

 

Ud fra energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 og fremskrivning vha. 

stationsprognoseværktøjet udgivet af Green Power Denmark, kan det konkluderes at den 

maksimale belastning forventes at overskride levetidskapaciteten inden 2033. Herefter går 

stationen fra fuld stationsreserve til delvis stationsreserve med 10kV netreserve fra Enslev 

og Slet. 

Konklusion 

Ud fra prognosen kan det konkluderes at den forventede belastning i området forsynet fra st. 

Hasselager, vil give anledning til brug af 10kV netreserven fra Enslev og Slet i 

reserveforsyningsscenarier, eller udvidelse af levetidskapaciteten. 
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Høskov 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

Høskov er bestykket med 2 stk. 16 MVA 60/10kV transformere, og har derved 16 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 9,08 MVA 

• 2023 + 15%: 10,44 MVA 

Maks belastning år 2025: 10,03 MVA 

Maks belastning år 2028: 11,65 MVA 

Maks belastning år 2033: 17,20 MVA 

 

Fremskrivningen vha. energistyrelsen analyseforudsætninger AF21 resulterer i opbrugt 

stationsreserve før 2033 på station Høskov. 

Konklusion 

Ud fra prognosen fremgår det at 10kV netreserven fra st. Risdalsvej og st. Brabrand skal 

tages i brug før 2033, ved udfald af én af de to 16 MVA transformere på st. Høskov. 

Alternativt skal stationens samlede levetidskapaciteten øges.   
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Hørning 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Hørning er bestykket med én 20 MVA og én 12,5 MVA 60/10 kV transformer, og har 

derved 12,5 MVA teoretisk MVA stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 11,25 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 10,53 MVA 

• 2023 + 15%: 12,11 MVA  

Maks belastning år 2025: 11,41 MVA 

Maks belastning år 2028: 12,81 MVA 

Maks belastning år 2033: 17,36 MVA 

 

 

Konklusion 

Ud af prognosen fremgår det at stationsreserven på st. 60/10 kV st. Hørning i 2023 er 

næsten fuldt udnyttet, og at 10kV netreserven fra st. Skanderborg derved er nødvendig. 

Alternativt skal stationens levetidskapacitet øges. Der pågår i Dinel pt. arbejde med 

udvidelse af den samlede kapacitet i området mellem st. Hørning og st. Skanderborg 

grundet øget belastning.  
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Knudsminde 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Knudsminde er bestykket med to 20 MVA 60/10kV transformere, og har derved 20 MVA 

Teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 18 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 20,20 MVA 

• 2023 + 15%: 

Maks belastning år 2025: 21,87 MVA 

Maks belastning år 2028: 24,38 MVA 

Maks belastning år 2033: 32,47 MVA 

 

 

Konklusion 

Det fremgår af prognosen på den maksimale belastning på st. Knudsminde, at 

stationsreserven er opbrugt fra 2023. Dette skyldes forventet kommende punktbelastninger i 

forsyningsområdet, hvor behovet forventes at opstå mellem 2023 - 2025.  

Den øgede belastning forventer at udløse en 60kV investering for at udvide kapaciteten. 
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Lerdrup 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Lerdrup er bestykket med én 12,5 MVA 60/10kV transformere og er derved afhængig af 

10kV netreserven fra st. Gosmer. 

Levetidskapacitet: 7,5 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 3,56 MVA 

• 2023 + 15%: 

Maks belastning år 2025: 3,72 MVA 

Maks belastning år 2028: 4,10 MVA 

Maks belastning år 2033: 5,28 MVA 

 

 

Konklusion 

Det fremgår af prognosen at St Lerdrup ikke får behov for udvidelse af kapaciteten som 

følge af den grønne omstilling med nuværende indikatorer for byudvikling og 

punktbelastninger. Med nuværende nettopologi skal der investeres i 10 kV nettet for at 

underbygge denne netreserve fra Gosmer inden 2033. 
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Lyngby 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

St. Lyngby er bestykket med én 20 MVA 60/10kV transformer uden stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 12 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 4,63 MVA 

• 2023 + 15%: 5,32 MVA 

Maks belastning år 2025: 4,64 MVA 

Maks belastning år 2028: 9,76 MVA 

Maks belastning år 2033: 10,45 MVA 

 

 

Konklusion: 

Netreserven i Lyngby er pt. underbygget af et stærkt 10 kV net mod st. Mariedal. Den store 

stigning skyldes at st. Lyngby er en industri station, hvor der forventes store tilslutninger frem 

mod 2028, som vil kræve yderligere 10kV netudbygning mellem st. True og st. Lyngby. 
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Mariedal 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Mariedal er bestykket med to 20 MVA 60/10 kV transformere, og har derved 20 MVA 

Teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 18 MVA. 

Fremskrivning 
Maks belastning år 2023: 7,66 MVA 

• 2023 + 15%: 8,81 MVA 

Maks belastning år 2025: 10,05 MVA 

Maks belastning år 2028: 11,44 MVA 

Maks belastning år 2033: 16,54 MVA 

 

 

Konklusion 

Den forventede belastning giver ikke anledning til udvidelse af kapaciteten på stationen frem 

mod 2033, da belastningen ikke overstiger levetidskapaciteten på 18 MVA.  
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Side 56 af 68 
 

Norring 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

St. Norring er bestykket med to 20 MVA 60/10kV transformere, og har derved 20 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 18 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023:9,65 MVA 

• 2023 + 15%: 11,10 MVA 

Maks belastning år 2025: 9,99 MVA 

Maks belastning år 2028: 10,36 MVA 

Maks belastning år 2033: 11,74 MVA 

 

 

Konklusion: 

Grundet begrænset byudvikling i Dinel’s forsyningsområde i Favrskov kommune, forsynet af 

Norring 60/10 kV station, giver prognosen ingen anledning til forøgelse af 

levetidskapaciteten, da belastningen ikke forventes at overstige denne.  
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Side 57 af 68 
 

Risdalsvej 60/10 kV station 

Stationsbygning 

St. Risdalsvej er bestykket med to 20 MVA 60/10kV transformere og har derved 20 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 18 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 9,09 MVA 

• 2023 + 15%: 10,45 MVA 

Maks belastning år 2025: 10,05 MVA 

Maks belastning år 2028: 10,61 MVA 

Maks belastning år 2033: 14,67 MVA 

 

 

Konklusion 

Den forventede belastning giver ikke anledning til udvidelse af kapaciteten på stationen frem 

mod 2033, da belastningen ikke overstiger levetidskapaciteten på 18 MVA.  
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Side 58 af 68 
 

Ry 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

St. Ry er bestykket med to 12,5 MVA 60/10kV transformere og har derved 12,5 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 11,25 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 9,09 MVA 

• 2023 + 15%: 10,45 MVA 

Maks belastning år 2025: 10,64 MVA 

Maks belastning år 2028: 14,91 MVA 

Maks belastning år 2033: 21,11 MVA 

 

 

Konklusion 

Grundet stor stigning i belastning i 2022 på Ry 60/10 kV station, vil behovet inden 2028 

overstige stationsreserven. Der pågår pt. arbejde med projektering af mulige 60kV løsninger 

til at afdække behovet, således at stationsreserven beholdes.  
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Side 59 af 68 
 

Ryvej 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Ryvej er bestykket med to 10 MVA 60/10 kV transformere og har derved 10 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 9 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 8,60 MVA 

• 2023 + 15%: 9,89 MVA 

Maks belastning år 2025: 9,65 MVA 

Maks belastning år 2028: 11,13 MVA 

Maks belastning år 2033: 15,48 MVA 

 

 

Konklusion 

Stationsreserven på st. Ryvej forventes i 2025 at være fuldt udnyttet hvorefter den delvise 

10kV netreserve fra st. Skanderborg er nødvendig. Alternativt skal stationens samlede 

levetidskapacitet øges.   
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Side 60 af 68 
 

Sabro 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Sabro er bestykket med én 16 MVA 60/10 kV transformer, og har derved ingen 

stationsreserve, hvorfor der i 10kV nettet skal forefindes 10kV netreserve. 

Levetidskapacitet: 9,6 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 8,04 MVA 

• 2023 + 15%: 9,25 MVA 

Maks belastning år 2025: 8,70 MVA 

Maks belastning år 2028: 11,91 MVA 

Maks belastning år 2033: 14,87 MVA 

 

 

Konklusion 

Ud fra belastningsprognosen forventes levetidskapaciteten på st. Sabro at være overskredet 

inden 2028. Dette kan løses ved at ombygge st. Sabro fra en enkeltstation til en 

dobbeltstation med stationsreserve.  
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Side 61 af 68 
 

Saksild 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Saksild er bestykket med én 12,5 MVA 60/10 kV transformer og har derved ingen 

stationsreserve, hvorfor der i 10kV nettet skal forefindes 10 kV netreserve. 

Levetidskapacitet: 7,5 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 5,31 MVA 

• 2023 + 15%: 6,11 MVA 

Maks belastning år 2025: 5,44 MVA 

Maks belastning år 2028: 6,36 MVA 

Maks belastning år 2033: 7,93 MVA 

 

 

Konklusion 

Ud fra belastningsprognosen forventes levetidskapaciteten på st. Saksild at være 

overskredet inden 2033. Med nuværende nettopologi skal der investeres i 10 kV nettet for at 

underbygge denne netreserve fra Gosmer frem mod 2033. Alternativ skal stationens 

levetidskapacitet øges.  
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Side 62 af 68 
 

Skanderborg 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Skanderborg er bestykket med én 16 MVA og én 20 MVA 60/10 kV transformer og har 

derved 16 MVA teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 16,00 MVA 

• 2023 + 15%: 18,4 MVA 

Maks belastning år 2025: 17,37 MVA 

Maks belastning år 2028: 19,29 MVA 

Maks belastning år 2033: 24,28 MVA 

 

 

Konklusion 

Ud af prognosen fremgår det at stationsreserven på st. 60/10 kV st. Skanderborg i 2023 er 

fuldt udnyttet, og at 10 kV netreserven fra st. Hørning derved er nødvendig. Der pågår i Dinel 

pt. arbejde med udvidelse af den samlede kapacitet i området mellem st. Hørning og st. 

Skanderborg grundet forøget belastning.  
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Side 63 af 68 
 

Skåde 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Skåde er bestykket med to 16 MVA 60/10kV transformere og har derved 16 MVA 

teoretisk stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 14,05 MVA 

• 2023 + 15%: 16,16 MVA 

Maks belastning år 2025: 15,01 MVA 

Maks belastning år 2028: 16,81 MVA 

Maks belastning år 2033: 24,27 MVA 

 

 

Konklusion 

Grundet mængden af netkunder tilsluttet på st. Skåde samt kundetypefordelingen heraf, 

forventes en stor stigning i belastningen pga. tilvæksten af hjemmeladere og varmepumper. 

Belastningen forventes at overskride levetidskapaciteten hvorefter 10kV netreserven fra st. 

Slet og st. Beder er nødvendig. St. Skåde er særligt kritisk grundet tekniske begrænsninger i 

10 kV nettet, som skyldes de lange forsyningsafstande fra Slet og Beder i 

reserveforsyningsscenarier. Der pågår pt. arbejde i Dinel med screening af udvidelse af 

levetidskapaciteten.  
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Side 64 af 68 
 

Slet 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Slet er bestykket med to 16 MVA 60/10kV transformere og har derved 16 MVA teoretisk 

stationsreserve. 

Levetidskapacitet: 14,4 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 7,95 MVA 

• 2023 + 15%: 9,14 MVA 

Maks belastning år 2025: 8,40 MVA 

Maks belastning år 2028: 9,16 MVA 

Maks belastning år 2033: 11,65 MVA 

 

 

Konklusion 

Den forventede belastning giver ikke anledning til udvidelse af kapaciteten på stationen frem 

mod 2033, da belastningen ikke overstiger levetidskapaciteten på 14,4 MVA. 
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Side 65 af 68 
 

Solbjerg 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Solbjerg er bestykket med én 10 MVA 60/10kV transformer og har derved ingen 

stationsreserve, hvorfor der i 10kV nettet skal forefindes 10kV netreserve. 

Levetidskapacitet: 6 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 6,33 MVA 

• 2023 + 15%: 7,30 MVA 

Maks belastning år 2025: 6,98 MVA 

Maks belastning år 2028: 10,18 MVA 

Maks belastning år 2033: 12,59 MVA 

 

 

Konklusion 

Belastningen på st. Solbjerg forventes i 2023 at være overskredet levetidskapaciteten 

grundet forventet kommende øget belastning. Der indstilles her til screening og yderligere 

analyse af behov / kapacitet, for at finde frem til en løsning.  
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Side 66 af 68 
 

Svinsager 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Svinsager er bestykket med én 10 MVA 60/10kV transformer, uden stationsreserve, 

hvorfor der i 10kV nettet skal forefindes 10kV netreserve. 

Levetidskapacitet: 6 MVA. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 3,31 MVA 

• 2023 + 15%: 3,81 MVA 

Maks belastning år 2025: 3,90 MVA 

Maks belastning år 2028: 4,81 MVA 

Maks belastning år 2033: 6,54 MVA 

 

 

Konklusion 

Belastningen på st. Svinsager forventes i 2033 at overskride levetidskapaciteten. Med 

nuværende nettopologi skal der investeres i 10 kV netreserve inden 2033. Alternativ skal 

stationens levetidskapacitet øges.  
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Side 67 af 68 
 

Tilst 60/10 kV station 

Stationsopbygning 

 

St. Tilst er bestykket med én 16 MVA 60/10kV transformer uden stationsreserve, hvorfor der 

i 10kV nettet skal forefindes 10kV netreserve. 

Levetidskapacitet: 9,6 MVA 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 7,59 MVA 

• 2023 + 15%: 8,73 MVA 

Maks belastning år 2025: 8,49 MVA 

Maks belastning år 2028: 9,57 MVA 

Maks belastning år 2033: 14,56 MVA 

 

 

Konklusion 

Belastningen på st. Tilst forventes mellem 2028 og 2033 at overskride levetidskapaciteten, 

hvorfor levetidskapaciteten bør øges, med udvidelse af en ekstra 16 MVA, 60/10kV 

transformer. 
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Side 68 af 68 
 

True 60/10kV station 

Stationsopbygning 

 

St. True er bestykket med én 16 MVA 60/10 kV transformer uden stationsreserve, hvorfor 

der i 10kV nettet skal forefindes 10kV netreserve. 

Fremskrivning 

Maks belastning år 2023: 5,40 MVA 

• 2023 + 15%: 6,21 MVA 

Maks belastning år 2025: 5,71 MVA 

Maks belastning år 2028: 6,48 MVA 

Maks belastning år 2033: 8,30 MVA 

 

 

Konklusion 

Belastningen på st. True forventes på intet tidspunkt frem mod 2033 at overskride 

levetidskapaciteten, og derfor vurderes der intet behov for kapacitetsudvidelse. 
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