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1 Indledning  

TREFOR El-net Øst’s netudviklingsplan er udarbejdet i det format, som er offentliggjort på Ener-

gistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formål at sikre, at netudviklingsplanen indeholder re-

levante oplysninger samt er let sammenlignelige for henholdsvis markedsaktørerne og myndig-

hederne.  

 

 

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 investerin-

ger, der er planlagt for de næste fem til ti år med særlig vægt på den vigtigste distributionsinfra-

struktur, 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 netvirksom-

heden skal bruge som alternativ til systemudvidelse. 

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at støtte integrationen af anlæg, der bruger ved-

varende energikilder, fremmer udviklingen af energilageranlæg og elektrificeringen af transport-

sektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstrækkelige oplysninger om de planlagte ud-

videlser 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 le-

vere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.  

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af netudviklin-

gen 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 (netvirksomheds-

bekendtgørelsen).  

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 netvirksomhedsbekendtgørel-

sen. 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 

TREFOR El-net Øst´s netudviklingsplan er baseret på de senest offentliggjorte generelle analy-

seforudsætninger1, som Energistyrelsen udmelder, samt TREFOR El-net Øst´s egne analyse-

forudsætninger. Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for det dan-

ske elsystem frem mod 2040. 

 

 

Dansk Energis2 Netmodel er brugt til at udføre fremskrivning af belastningsforholdene, i hen-

hold til analyseforudsætninger fra Energistyrelsen, i TREFOR El-net Øst´s område. Fremgangs-

måden for netmodellen er således:  

Med udgangspunkt i RA6193 fordeles alle installationer på nedennævnte fem netområder: 

• Høj bebyggelse 

• Lav bebyggelse  

• Opland 

• Industri 

• Sommerhusområder 

Herefter deles netområderne op i kollektive varmeforsyningsområder:  

• Naturgas  

• Fjernvarme 

• Udenfor kollektivt varmeforsyningsområde 

Disse oplysninger indsættes i Dansk Energis Netmodel (hvis forudsætninger er beskrevet i 

RA6202 og RA6232) sammen med basisåret 2020’s forbrugsdata for hver 60/10 kV station. Der 

beregnes en ny årsprofil for hver enkelt 60/10 kV station. Denne beregning gennemføres for 0-2 

år (2025), 3-5 år (2028) og 6-10 år (2033) intervallet.  

Ved at sammenlægge alle årsprofilerne for alle 60/10 kV stationerne findes det punkt på året, 

hvor det største effekttræk er til stede, og dette tidspunkt anvendes herefter til n-1 beregning4 i 

beregningsmodellen.  

 
1 Analyseforudsætninger til Energinet, AF21. 
2 Dansk Energi er pr 23.3.2022 blevet en del af Green Power Denmark.  
3 Rekommandationer udarbejdet af Dansk Energi. 
4 N-1: 60 og 10 kV nettet dimensioneres til at en vilkårlig komponent kan udkobles enten ved fejl eller ved vedlige-
hold, uden længerevarende udkoblinger for den enkelte kunde. 

3.1 De generelle analyseforudsætninger 
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Figur 1, Dansk Energis Netmodel’s opbygning. Blå bokse er TREFOR El-net Øst’s arbejdsområder, røde er Dansk Energis 
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3.2 Overordnede analyseresultater 

Herunder følger en præsentation af de overordnede resultater fra beregningerne i forhold til 

fremtidig belastning og produktion specifikt for TREFOR El-net Øst’s forsyningsområde (dog 

med forbeholdene, som er noteret i afsnit 3.3). 

Udvikling i samlet maksimal belastning.  

 

Figur 2 Udvikling i maksimal belastning i TREFOR El-net Øst’s område i netudviklingsplanernes årsinterval 

Udvikling af forbrug fra nye forbrugere:  
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Figur 3 Udvikling af belastning fra nye forbrugere i TREFOR El-net Øst’s område.  
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Figur 4 Udvikling i belastning fra elbiler i TREFOR El-net Øst’s område 

Udvikling i belastning fra varmepumper 

 

Figur 5 Udvikling i peak effekt fra varmepumper i TREFOR El-net Øst’s område 
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Udvikling i VE produktion 

 

Figur 6 Udvikling i installeret effekt fra VE kilder (Solceller og Vindmøller) i TREFOR El-net Øst’s område 
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Udover de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, er følgende analy-

seforudsætninger anvendt:  

TREFOR El-net Øst´s fremskrivning fra basis år 2020 frem til 2023 er baseret på fremskrivnin-

ger som tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik. Det samme gør sig gældende i frem-

skrivningen af forbrugere i resten af analysen, hvor disse informationer indsættes i Dansk Ener-

gis Netmodel, for at kunne beregne den fremtidige årsprofil. 

Producerende anlæg 

Som vist på Figur 6, så vil den installerede effekt fra VE produktion i TREFOR El-net Øst være 

cirka 83 MW i 2023, i forhold til 63 MW per 31/12-2021. Figur 6 viser, at den primære stigning 

skal findes i de store markanlæg. Netmodellen anvender netområde ”opland” kundetypen til at 

estimere omfanget af markanlæg.  

Det er vores forventning, at de markanlæg, der tilmeldes i fremtiden, er så store, at de skal be-

handles fra sag til sag, og at de derfor ikke kan bredes ud over flere 60/10 kV stationer i en ge-

nerel betragtning. Anvisning af tilslutningspunkt besluttes i et samarbejde med Energinet, hvori 

den samlede samfundsøkonomisk vurdering indgår.  

Vi har derfor valgt ikke at indregne disse VE-anlæg i netudviklingsplanen.  

 

 

Afvigelse Begrundelse 

Producerende anlæg Ikke retvisende at fordele markanlæg ud på 

alle 60/10 kV stationer med oplandskunder. 

Der laves sag til sag behandling af store 

markanlæg.  

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelse 

 

  

3.3 Netvirksomhedens analyseforudsætninger  
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4 Beskrivelse af netvirksomheden  

Følgende afsnit indeholder et kort over netområdet og nøgletal for TREFOR El-net Øst, herun-

der generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for anlæg samt nøgletal for for-

brug og produktion. 

 

 

 

  

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

den fremtidige udvikling i distributionsnettet. Nøgletallene i dette afsnit giver et indledende ind-

blik i TREFOR El-net Øst og vores forsyningsområde. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Kokbjerg 30 

79 33 34 35  

trefor@trefor.dk 

 

Antal  

afregningsmålere  

28.888 (Pr.31/12-2021)  

 

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for TREFOR El-net Øst 

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

  2020 

Årlig omsætning   73.542.237 DKK 

Indtægtsramme 

 

 69.301.711 DKK 

Driftsomkostninger  

 

 31.077.792 DKK 

Afskrivninger    29.845.014 DKK 

Netaktiver    550.584.181 DKK 

  

4.2 Nøgletal 
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4.2.3 Anlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over TREFOR El-net Øst´s netkomponenter i 2020: 

Antal transformere 22 

976 

60/10 kV 

10/0,4 kV 

Antal kabelskabe   11.775 Stk.  

Antal elmålere  28.888 (pr. 31/12-2021) Stk. afregningsmålere (eksklusive 

kontrolmålere) 

Antal km kabel for-

delt på spændings-

niveau og luft/jord 

60 kV kabel                61 

60 kV luftledning        70 

10 kV kabel              946 

0,4 kV kabel          1.320 

km  

km 

km 

km 

Antal tilslutninger 

fordelt på kundety-

per i henhold til ta-

rifmodel 

 

C 28.256 Tilslutning i LV nettet 

BL 601 Tilslutning på LV i netstation 

BH 31 Tilslutning på MV i netstation 

AL 0 Tilslutning på MV i 60/10 kV station 
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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 TREFOR El-net 

Øst´s netområde.  

Leveret mængde  

 

218.917 MWh  

Nettab 

 

14.170 MWh 

Installeret produktionskapacitet   63 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 frem-

skrivning af udviklingen i TREFOR El-net Øst´s 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  

 

2023          243.395 

2025          266.003 

2028            307.751 

2033          374.905 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Nettab 

 

                       6,1 

2023            15.815 

2025            17.280 

2028            19.992 

2033            24.355 

% 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Installeret produkti-

onskapacitet   

2023                  83 

2025                124 

2028                    145 

2033                189 

MW 

MW 

MW 

MW 

Installeret energila-

gerkapacitet   

0 MW 
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5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg  

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anlægsmassen i procent i et 13 års perspektiv 

(udvikling i anlægsmasse i procent fra 2020 og 13 år frem).  

(Anlæg til produktion er ikke medregnet.) 

Anlægsmasse 

 

60 kV linier                              

60/10 kV transformere             

60/10 kV stationer                    

10 kV kabler                             

Netstationer                             

 0,4 kV kabler                           

Kabelskabe                             

138 

100 

100 

105 

113 

121 

111 

%  60 kV 

%  60 kV 

%  60 kV 

%  10 kV 

%  10 kV 

%  0,4 kV 

%  0,4 kV 
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5.3 Anslået potentiel fleksibilitet 

Tabellen nedenfor indeholder bl.a. en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion i 

procent i et 10 års perspektiv (udvikling i procent fra 2023 og 10 år frem).  

Reduktion af for-

brug/øget produktion  

0 % 

Reduktion af produk-

tion/øget forbrug  

0 % 

 

TREFOR El-net Øst har valgt at udføre beregningerne uden at inddrage en reduktion i spidsbe-

lastningen via fleksibilitet.  

Begrundelsen herfor er, at markedet for fleksibilitetsydelser ikke eksisterer i dag og forventes 

tidligst at spille en rolle i et 6-10 års perspektiv.  

Derfor regnes der som udgangspunkt i worst case scenarie. Men så snart konditionerne til et 

fleksibilitetsmarked er defineret, skal dette naturligvis indregnes. Det er dog utrolig vigtigt at 

kende konditionerne for et sådant marked. 

Hvis det skal bruges som alternativ til netforstærkning skal fleksibiliteten kunne garanteres i 

præcis de timer, det efterspørges.  

TREFOR El-net Øst gør allerede brug af andre tiltag, som skal reducere det samlede investe-

ringsbehov i TREFOR El-net Øst´s netområde. Disse tiltag omfatter tidsdifferentierede tariffer 

og begrænset netadgang for nyt forbrug, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet. 

Der arbejdes i brancheregi på at muliggøre yderligere tiltag i 0-2 års perspektiv, som kan bi-

drage til at reducere det samlede investeringsbehov. Disse omfatter begrænset netadgang for 

nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- og højspændingsnettet, og effektbetaling for for-

brugskunder, som er tilsluttet i mellem- og højspændingsnettet. TREFOR El-net Øst har planer 

om at benytte begge disse tiltag, hvis og når de godkendes af Forsyningstilsynet. 

Generelt om fleksibilitet 

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

forbrug og produktion forventes at have potentiale for at agere fleksibelt i forhold til elnettets fla-

skehalse og behov, forudsat at pris- og aktiveringssignaler, nødvendig styring, sikkerhed mv. er 

til stede. Fleksibilitetsydelser har potentialet til at udskyde eller reducere behovet for investerin-

ger i elnettet. For at fleksibilitetsydelser kan hjælpe elnettet, er det altafgørende, at kunderne er 
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villige til at tilpasse deres forbrug og flytte det væk fra tidspunkter på døgnet, hvor elnettet er 

højt belastet. 

Fleksibilitetsydelser kan komme fra mange forskellige kilder og kan leveres til forskellige aktø-

rer. Der fokuseres her på fleksibilitetsydelser leveret til TREFOR El-net Øst for at afhjælpe lo-

kale flaskehalse og udskyde eller reducere behovet for investeringer i eldistributionsnettet. Når 

fleksibilitetsydelser leveres til TREFOR El-net Øst, flyttes det lokale forbrug væk fra de mest be-

lastede timer af døgnet, og aflaster det lokale eldistributionsnet. Det noteres, at fleksibilitets-

ydelser, der leveres til andre aktører fx Energinet, i nogle tilfælde kan flytte det lokale forbrug til 

de mest belastede timer på døgnet og skabe et øget behov for investeringer i det lokale eldistri-

butionsnet og dermed i praksis modarbejde eldistributionsnettets behov. 

Ud over fleksibilitetsydelser kan der også benyttes andre tiltag for at flytte forbrug væk fra de 

tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet, og dermed udskyde eller reducere behovet for inve-

steringer. 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 TREFOR El-net Øst i dag og signalerer over for kun-

derne, hvornår på døgnet elnettet er mest belastet. De tidsdifferentierede tariffer giver kunderne 

et økonomisk incitament til at flytte forbruget væk fra de tidspunkter på døgnet, hvor elnettet er 

mest belastet ved at gøre det dyrere at bruge elnettet i disse timer og billigere at bruge elnettet i 

timer, hvor det er mindre belastet. 

Tarifferne forventes at være den primære drivkraft til at flytte forbrug tilsluttet i lavspændingsnet-

tet væk fra de timer i døgnet, hvor det lokale eldistributionsnet er mest belastet. Tarifferne for-

ventes 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 TREFOR El-net Øst slukke/begrænse forbruget, når elnettet 

er hårdt belastet. Da forbruget kan begrænses, når elnettet er mest belastet, er det ikke nød-

vendigt at udbygge elnettets kapacitet til at håndtere forbrug tilsluttet med begrænset netad-

gang. Derved kan behovet for investeringer i eldistributionsnettet reduceres.  
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Der arbejdes i brancheregi for, at begrænset netadgang fremadrettet også bliver en mulighed 

for nye produktionsanlæg, som tilsluttes i mellem- eller højspændingsnettet. Installationer med 

begrænset netadgang er ikke regnet med som forbrug i denne netudviklingsplan.  

Lokale markeder for fleksibilitetsydelser 

Lokale markeder for fleksibilitetsydelser kan bruges til at flytte forbrug og produktion til tidspunk-

ter på døgnet, hvor der er bedre plads i det lokale elnet. Lokale markeder for anvendelse af 

fleksibilitetsydelser til eldistributionsnet eksisterer ikke i dag, men er under udvikling. 

Da lokale markeder for fleksibilitet ikke eksisterer endnu, forventes de ikke at spille nogen rolle i 

de kommende år. Afhængig af kundernes villighed til at deltage i lokale markeder for fleksibili-

tetsydelser og praktiske erfaringer med brug af fleksibilitetsydelser, kan lokale markeder komme 

til at spille en rolle i et 6-10 års perspektiv. 

På nuværende tidspunkt forventes anvendelsen af lokale markeder for fleksibilitetsydelser pri-

mært at blive benyttet til håndtering af midlertidige flaskehalse eller udskydning af investeringer. 
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af  

netvirksomhedens elforsyningsnet  

Behovsvurderingen er målrettet de forventede udfordringer i relation til elnet infrastrukturen, så-

som kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering med særlig vægt på spændingsni-

veauer på eller over 60 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk nedenfor.  

 

Figur 7 Netforstærkningsaktiviteter samlet i 60 kV nettet i 2023-2033 
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Figur 8  60 kV nettet pr 1/1-2022 
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7 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer  

Dette afsnit indeholder en opgørelse af planlagte 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 distri-

butionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte nye belastninger, herunder ladestandere til 

elektriske køretøjer.  

 

7.1 Forstærkninger på 60 kV  

Projekt navn 

 

 

Projekt 
nr. 

Beskrivelse Behov Alternativ til 
investering 

Forventet idrift-
sættelse 

Maksimalt effek-
træk fra forbrug 
[MW] 

Nyt 60 kV kabel HAS-
ØST 2023-1 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [31.12.2023] n-1 backup 
Nyt 60 kV felt ØST 2023-2 Nyt 60 kV felt Forstærkning Nej [31.12.2023] n-1 backup 
Nyt 60 kV kabel HAS-
ÅKI 

2025-1 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [31.12.2025] n-1 backup 

Nyt 60 kV felt ÅKI 2025-2 Nyt 60 kV felt Forstærkning Nej [31.12.2025] n-1 backup 

60/10 kV station OLS 
opgraderes til 10 MVA 

2028-1 
Opgradering af eksiste-
rende station.  

Reinvestering Nej [31.12.2028] 5 MW 

Nyt 60 kV kabel ALL-
GUD 

2033-1 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [31.12.2033] n-1 backup 

60/10 kV station GUD  
opgraderes til 10 MVA 

2033-2 
Opgradering af eksiste-
rende station. 

Reinvestering 

 
Nej [31.12.2033] 5 MW 

Nyt 60 kV felt ALL 2033-3 Nyt 60 kV felt Forstærkning Nej [31.12.2033] n-1 backup 

Nyt 60 kV felt GUD 2033-4 Nyt 60 kV felt Forstærkning Nej [31.12.2033] n-1 backup 

Tabel 2 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer  
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7.2 Forstærkninger på 10 og 0,4 kV nettet 

Udover de beregnede investeringer i 60 kV nettet er der i TREFOR El-net Øst udført en analyse 

med egne fremskrivninger på investeringer afledt af elektrificeringen på mellemspændings- og 

lavspændingsniveau. Analysen fremskriver mod 2033 følgende antal / km kabel: 

Nye 10/0,4 kV netstationer                         114 stk. 

Nye 10 kV kabler                                        52 km. 

Nye kabelskabe                                         1493 stk. 

0,4 kV kabel                                               333 km 

Et fleksibilitetsmarked vil kunne udsætte eller helt afhjælpe dele af netforstærkninger. Men at 

sætte et egentligt tal på er ikke muligt uden mere kendskab til løsninger, vilkår og muligheder 

for fleksibilitet. 

 

 

 

  



Side 24 
 

8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede fleksibili-

tetsbehov  

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

tetsbehov5 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år.  

Investeringerne i 60, 10 og 0,4 kV nettene er samlede forventede investeringsbehov.  

 Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

 

 

  

 
5 TREFOR El-net Øst har valgt ikke at indregne fleksibilitet.  

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov  

[DKK] 

Reinvesteringsbehov 

432 mio 

 

177 mio. 
 

300 mio 

 

170 mio. 

574 mio. 

 

325 mio. 
 

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] 

og [MWh] 

 0 MW 

0 MWh 

 0 MW 

0 MWh 

0 MW 

0 MWh 
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9 Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

 

Opdatering af netudviklingsplan 2023  

 

Vi har hos TREFOR El-net ØST A/S valgt at opdatere vores netudviklingsplan (NUP) med bag-

grund i den energifaglige udtagelse til TREFOR El-net A/S omkring fremskrivning af leveret 

energi.  

 

Vi har i den oprindelige NUP baseret leveret energi på Green Power Denmarks (GPD) Netmo-

del, TEGRA. Efter dialog med GPD er vi blevet opmærksomme på at beregningen som giver 

årsresultatet for de forskellige beregnings år er en maks./min analyse på time niveau.  

 

Vi har af den grund erfaret, at det ikke er muligt at anvende TEGRA modellen til at beregne års-

forbrug i energi for vores forsyningsområde. Effektberegninger er dog stadig retvisende overfor 

hvilke netforstærkninger der skal udføres i perioden.  

 

Vi har af den grund genberegnet mængden af energi i TREFOR El-net Østs forsyningsområde.  

Ved brug af AF21 TREFOR El-net Østs størrelse (1,77 % af DK2´s leveret mængde i 2020) vur-

deres det at vi skal distribuere følgende yderligere energi i de forskellige nedslagsår jævnfør 

AF21.  

 

 

 

Hvilket giver nye årsopgørelser i GWh: 

 

• 2020  = 218.917  

• 2023  = 243.394  

• 2025  = 266.003  

• 2028  = 307.750 

• 2033  = 374.905  

 

Sum

Samlet transport [GWh]

2020 -                               -                                            -                                  -                         -                                             -                                  -                           -                      

2023 5                                   5                                                3                                      3                             5                                                 1                                      2                               24                        

2025 11                                 9                                                7                                      4                             9                                                 3                                      4                               47                        

2028 17                                 15                                              15                                   5                             18                                               7                                      12                            89                        

1,77% 2033 26                                 26                                              25                                   6                             37                                               8                                      28                            156                      

TREFOR aftager 

År

Klassisk elforbrug 

[GWh]

 Varmepumper individuel 

[GWh] 

Store varmepumper 

[GWh]
Elkedler [GWh]

Transport  Data center 

distribution [GWh] 

 PtX distribution 

[GWh] 


