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1 Indledning  

TREFOR El-nets netudviklingsplan er udarbejdet i det format, som er offentliggjort på Energisty-

relsens hjemmeside. Formatet har til formål at sikre, at netudviklingsplanen indeholder rele-

vante oplysninger samt er let sammenlignelige for henholdsvis markedsaktørerne og myndighe-

derne.  

 

 

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-nets netudviklingsplan er baseret på de senest offentliggjorte generelle analysefor-

udsætninger1, som Energistyrelsen udmelder, samt TREFOR El-nets egne analyseforudsætnin-

ger. Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske 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-nets område. Fremgangsmå-

den 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 forbrugsdata4 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 beregning5 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 Fra fjernaflæste målere. 
5 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’s arbejdsområder, røde er Dansk Energi’s 
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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-nets 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’s forsyningsområde 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’s område.  
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Udvikling i belastning fra elbiler: 

 

Figur 4 Udvikling i belastning fra elbiler i TREFOR El-net’s område 

Udvikling i belastning fra varmepumper 

 

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

 

 

3.3 Reinvesteringer i 60 kV nettet  

I TREFOR El-nets reinvesteringsplan er det besluttet at renovere én 60/10 kV station om året. 

Denne beslutning er taget på baggrund af komponenternes forventede levetid samt tilstands-

vurderinger.  

Reinvesteringsplanen er medtænkt i nærværende netudviklingsplan, således at stationer priori-

teres til renovering i de områder, som tidligst overbelastes.  
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Udover de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, er følgende analy-

seforudsætninger anvendt:  

TREFOR El-nets fremskrivning fra basis år 2020 frem til 2023 er baseret på de potentielle til-

slutninger, der kendes, og som vurderes at have en tilslutningssandsynlighed over 60%. 

Fremskrivning efter 2023 beregnes med Dansk Energis Netmodel. 

 

Erhvervskunder 

Ud over Dansk Energis Netmodel’s prognoser er det valgt at lægge en række ekstra belastnin-

ger ind grundet meget høj industriaktivitet i Trekantområdet. Såsom transportindustri, P2X, pro-

duktionsvirksomheder osv. 

Der lægges ekstra belastninger ind i nedennævnte områder i perioden 2025-2033.  

2025 25 MW Vejle Syd 

2026 25 MW Kolding Nord 

2027 25 MW Tårup Nord 

2028 25 MW Middelfart Øst 

2029 25 MW Vejen 

2030 25 MW Vamdrup 

2031 25 MW Vejle Nord 

2032 25 MW Fredericia Nord 

2033 25 MW Kolding Vest 

 

De er baseret på antagelser ud fra forventninger til placering af kommunernes erhvervsområ-

der.  

 

Producerende anlæg 

Som vist på Figur 4, så vil den installerede effekt fra VE produktion i TREFOR El-net være 163 

MW i 2023 i forhold til 98 MW per 31/12-2021. Figur 4 viser, at den primære stigning skal findes 

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

omfanget af markanlæg.  

3.4 Netvirksomhedens analyseforudsætninger  



Side 11 
 

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 

2021-2023 I stedet for Dansk Energi’s prognoseværktøj 

anvendes det lokale kendskab til nye instal-

lationer i området som basis for fremskriv-

ningen i perioden.  

Erhvervskunder opjusteres med 225 MW 

i perioden 

Historisk udvikling i Trekantområdet sam-

menholdt med kommunernes høje ambiti-

onsniveau i forhold til at tiltrække erhvervs-

virksomheder, og grøn omstilling af de eksi-

sterende gør, at vi skal medregne dette. 

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 
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4 Beskrivelse af netvirksomheden  

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

generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for anlæg samt nøgletal for forbrug 

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 og vores forsyningsområde. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Kokbjerg 30 

79 33 34 35  

trefor@trefor.dk 

 

Antal  

afregningsmålere  

148.034 pr. 31/12-2021  

 

 

4.2.2 Økonomi 

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

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

  2020 

Årlig omsætning   153.092.113 DKK 

Indtægtsramme 

 

 218.566.685 DKK 

Driftsomkostninger  

 

 90.274.000 DKK 

Afskrivninger    92.026.241 DKK 

Netaktiver    1.520.479.106 DKK 

  

4.2 Nøgletal 
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4.2.3 Anlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over TREFOR El-nets netkomponenter i 2020: 

Antal transformere 75 

2630 

60/10 kV 

10/0,4 kV 

Antal kabelskabe   35.275 Stk.  

Antal elmålere  148.050 (pr. 31/12-

2021) 

Stk. afregningsmålere (eks-

klusive kontrolmålere) 

Antal km kabel for-

delt på spændingsni-

veau og luft/jord 

60 kV kabel            138 

60 kV luftledning    160 

10 kV kabel          2072 

0,4 kV kabel         3065 

km  

km 

km 

km 

Antal tilslutninger  

fordelt på kundety-

per i henhold til tarif-

model 

C 145642 Tilslutning i LV nettet 

BL 2290 Tilslutning på LV i netstation 

BH 76 Tilslutning på MV i netstation 

AL 26 Tilslutning på MV i 60/10 kV station 

A0 16 Måleransvar i andet net 
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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-nets 

netområde.  

Leveret mængde  

 

1.633.266 MWh  

Nettab 

 

52.260      MWh 

Installeret produkti-

onskapacitet   

98 MW 

Installeret energila-

gerkapacitet   

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-nets netområde. 

 

5.1  Ændringer i forbrug og produktion 

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede mængde og nettab i et 10 

års perspektiv.  

Leveret mængde  

 

2023         2.089.759 

2025         2.335.015 

2028           2.792.632 

2033         3.492.371 

 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Nettab 

 

                         3,15    

2023              67.997      

2025              75.978      

2028              90.868      

2033            113.636 

 

% 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Installeret produkti-

onskapacitet   

2023                   162 

2025                   226  

2028                       292 

2033                   391 

 

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                             

130 

125 

118 

124 

131 

128 

125 

%  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 har valgt at udføre beregningerne uden at inddrage en reduktion i spidsbelast-

ningen 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 gør allerede brug af andre tiltag, som skal reducere det samlede investerings-

behov i TREFOR El-net netområde. Disse tiltag omfatter tidsdifferentierede tariffer og begræn-

set 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 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 for at afhjælpe lokale 

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

sibilitetsydelser leveres til TREFOR El-net, flyttes det lokale forbrug væk fra de mest belastede 

timer af døgnet, og aflaster det lokale eldistributionsnet. Det noteres, at fleksibilitetsydelser, der 

leveres til andre aktører fx Energinet, i nogle tilfælde kan flytte det lokale forbrug til de mest be-

lastede timer på døgnet og skabe et øget behov for investeringer i det lokale eldistributionsnet 

og dermed i praksis modarbejde eldistributionsnettets behov. 

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

tidspunkter, hvor elnettet er mest belastet, og dermed udskyde eller reducere behovet for 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 i dag og signalerer over for kunderne, 

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

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

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

timer, hvor det er mindre belastet. 

Tarifferne forventes at være den primære drivkraft til at flytte forbrug tilsluttet i 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 slukke/begrænse forbruget, når elnettet er 

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

digt at udbygge elnettets kapacitet til at håndtere forbrug tilsluttet med begrænset netadgang. 

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 

 

Figur 8 60 kV nettet per 1/1-2022 



Side 22 
 

 

Figur 9 2023-2025 netforstærkningsaktiviteter i 60 kV nettet  

 

 

Figur 10 2026-2028 netforstærkningsaktiviteter i 60 kV nettet 
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Figur 11 2029-2033 netforstærkningsaktiviteter i 60 kV nettet 
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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] 

60/10 kV station 25 MVA 
Tankedalsvej 

2023-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Forstærkning Nej [31.12.2023] 20 MW 

60/10 kV station 25 MVA 
Nordager 

2023-2 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Forstærkning Nej [31.12.2023] 20 MW 

Nyt 60 kV kabel NOR-
SØV 

 

2023-3 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2023] n-1 backup 

60/10 kV station 25 MVA 

Marina City 

 

2025-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Forstærkning Nej [01.01.2024] 15 MW 

60/10 kV station SMR re-
noveres til 25 MVA 

2025-2 Renovering og opgrade-
ring af eksisterende trans-
formerstation 

Forstærkning 
og Reinveste-
ring 

Nej [01.01.2024] 22 MW 

60/10 kV KON opgrade-
res transformerer 

2025-3 Renovering og opgrade-
ring af eksisterende trans-
formerstation 

Forstærkning Nej 

 

[01.01.2024] 17 MW 

 
Nyt 60 kV kabel TAN-
VAM 

 

2025-4 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2025] n-1 backup 

60/10 kV ULV opgraderes 
transformerer 

2025-5 Renovering og opgrade-
ring af eksisterende trans-
formerstation 

Forstærkning Nej [01.01.2025]  

60/10 kV station MLA re-
noveres til 25 MVA 

2025-6 Renovering og opgrade-
ring af eksisterende trans-
formerstation 

Forstærkning Nej [01.01.2025] 18 MW 

 

Ny station 25 MW Kolding 
Nord 

2026-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2026] 25 MW 

60 kV Kabler fra Kolding 
Nord 

2026-2 Nye 60 kV forbindelser Nyt forbrug Nej [01.01.2026]  

60/10 kV station BDR re-
noveres til 25 MVA 

2026-3 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2026]  

Ny station 25 MW Tårup 
Nord 

2027-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2027] 25 MW 

60 kV Kabler fra Tårup 
Nord 

2027-2 Nye 60 kV forbindelser Nyt forbrug Nej [01.01.2027]  

60/10 kV station VON re-
noveres til 25 MVA 

2027-3 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2027]  

Ny station 25 MW Middel-
fart NØ 

2028-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2028] 25 MW 

60 kV Kabler fra  Middel-

fart NØ 

2028-2 Nye 60 kV forbindelser Nyt forbrug Nej [01.01.2028]  

60/10 kV station EGT re-
noveres til 25 MVA 

2028-3 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2028]  

Nyt 60 kV kabel MLA-
MØH 

2028-4 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2028]  

Nyt 60 kV kabel MNØ-
GRP 

2028-5 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2028]  

Nyt 60 kV kabel KNA-
VHV 

2028-6 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2028]  

Nyt 60 kV kabel RYT-
PRÆ 

2028-7 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2028]  

Ny station 25 MW Vejen 
NV 

2029-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2029] 25 MW 
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60 kV Kabler fra Vejen 
NV 

2029-2 

 

Nye 60 kV forbindelser Nyt forbrug Nej [01.01.2029]  

60/10 kV station SNO re-
noveres til 25 MVA 

2029-3 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2029]  

Nyt 60 kV kabel AND-
ØTH 

2029-4 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2029]  

Ny station 25 MW Vam-
drup Ø 

2030-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2030] 25 MW 

60 kV Kabler fra Vamdrup 
Ø 

2030-2 

 

Nye 60 kV forbindelser Nyt forbrug Nej [01.01.2030]  

60/10 kV station JER re-
noveres til 25 MVA 

2030-3 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2030]  

Nyt 60 kV kabel AND-
VMØ 

2030-4 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2030]  

Ny station 25 MW Vejle N 2031-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2031] 25 MW 

60/10 kV station VHV re-
noveres til 25 MVA 

2031-2 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2031]  

Nyt 60 kV kabel JER-
SMR 

2031-3 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2031]  

Ny station 25 MW Frede-
ricia N 

2032-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2032] 25 MW 

60/10 kV station VEV re-
noveres til 25 MVA 

2032-2 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2032]  

Nyt 60 kV kabel BDR-
ÅLG 

2032-3 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2032]  

Ny station 25 MW Kolding 
V 

2033-1 Installation af ny 2x25 
MVA transformerstation 

Nyt forbrug Nej [01.01.2033] 25 MW 

60/10 kV station SBJ re-
noveres til 25 MVA 

2033-2 Renovering af eksiste-
rende transformerstation 

Reinvestering Nej [01.01.2033]  

Nyt 60 kV kabel MAR-
SBJ 

2033-3 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2033]  

Nyt 60 kV kabel KGN-
KOV 

2033-4 Ny 60 kV forbindelse Forstærkning Nej [01.01.2033]  

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 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 1094 stk. 

Nye 10 kV kabler 475 km. 

Nye kabelskabe 11187 stk. 

0,4 kV kabel 668 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 27 
 

8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede fleksibili-

tetsbehov  

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

tetsbehov6 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 

 

 

  

 
6 TREFOR El-net har valgt ikke at indregne fleksibilitet.  

Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov  

[DKK] 

Heraf reinvesteringer 

1006 mio. 

 

542 mio. 
 

927 mio. 

 

352 mio. 

1.531 mio. 

 

456 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 efter Energistyrelsens udtalelse. 

 

Vi har hos TREFOR El-net A/S forholdt os til den energifaglige udtalelse til to elementer i vores 

netudviklingsplan (NUP).  

 

• TREFOR’s fremskrivning af leveret mængde (Energi) 

• TREFOR’s fremskrivning af elproduktionskapacitet 
 

 

TREFOR’s fremskrivning af leveret mængde (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 gjort 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. Effektberegningerne er dog stadig retvisende over-

for hvilke netforstærkninger der skal udføres i perioden.  

 

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

Ved brug af AF21 og TREFOR El-nets størrelse (7,54 % af DK1´s leveret mængde i 2020) vur-

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

AF21.  

 

Det resulterer i en leveret mængde der ligger 71% højere end i dag. Som det fremgår af figuren, 

estimerer vi at Datacentre og PtX i et vis omfang, kan tilsluttes i DSO-nettet.  

Det er ikke sikkert, men alene de sidste 2 år har vi fået henvendelser på 50 MW PtX relateret 

og 30 MW til data centre, hvilket understreger at disse også tilsluttes DSO-nettet.  

Grundet disse henvendelser er forbrugstyperne inkluderet i vores energifremskrivning.  

 

Baseret på mængden af nuværende kundehenvendelser vurderes det at det klassiske elfor-

brug, i den viste figur, ikke er retvisende for TREFOR El-net.  

 

Sum

Samlet transport [GWh]

2020 -                         -                                       -                                -                 -                                             -                                    -                         -                     

2023 33                           34                                         38                                  80                  17                                               44                                      12                           258                     

2025 67                           55                                         77                                  102                36                                               79                                      28                           445                     

2028 110                         96                                         134                                117                78                                               124                                   79                           739                     

7,54% 2033 166                         163                                      170                                129                207                                             150                                   181                         1.166                 

TREFOR aftager af 

DK1

År

Klassisk 

elforbrug [GWh]

 Varmepumper 

individuel [GWh] 

Store varmepumper 

[GWh]

Elkedler 

[GWh]

Transport  Data center 

distribution [GWh] 

 PtX distribution 

[GWh] 
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Vi oplever mange henvendelser fra mindre og mellemstore virksomheder. Derudover oplevere 

mange store henvendelser, både i form af nye tilslutninger samt virksomheder der ønsker at 

konverterer væk fra gas/olie til grøn el. Ydermere oplever vi en markant befolkningstilvækst i 

vores forsyningsområde.  

 

Vi opretter alle nye kundehenvendelser i et GIS miljø og frem mod 2023 ser vi ca. 205 GWh 

hvis der regnes med en benyttelsestid på 2000 t/år ud fra den effekt der tilmeldes, for erhvervs-

kunder. 

 

Vi antager at denne udvikling fortsætter i vores område og vi regner derfor med 25 MW om året 

fra erhverv fra 2025 frem mod 2033. Hvilket giver 50 GWh yderligt pr. år.  

I forhold til private henvendelser, har vi brugt GPD´s værdier for et gennemsnitligtårsforbrug for 

forskellige kundetyper. Dette fremgår af figuren:  

 

 

 

 

 

 

  

2020 -                  -                                              -                                                -                              1.606.100                                                        

2023 258.211         -                                              205.760                                       19.689                       2.008.342                                                        

2025 444.639         50.000                                       205.760                                       28.516                       2.229.771                                                        

2028 738.927         200.000                                     205.760                                       41.845                       2.629.059                                                        

2033 1.166.130      450.000                                     205.760                                       64.382                       3.231.261                                                        

TREFOR aftager [MWh]

År

AF21 
 Ekstra fremskrivning i 

erhverv 25 MVA 

 Potentielle kunder frem til 

2023 
Ny husstande

Energi per år med sam med 0,7 på 

erhverv og potentielle kunder
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TREFOR’s fremskrivning af elproduktionskapacitet 

 

Som beskrevet i NUP, bruges TEGRA modellen som analyseværktøj til fremskrivning af elpro-

duktionskapacitet. Der er ikke vurderet på om tilslutningen sker på DSO eller TSO-niveau.  

Vi har i dag et meget lavt antal tilslutninger af større produktionsanlæg, hvilket medfører at pro-

cent beregning vil udmønte sig i et højt procenttal.  

 

Energinet har en pipeline liste hvor henvendelser kommunikeres mellem TSO og DSO.  

Listen er pt som følger hvor ældre henvendelser er sorteret fra.  

 

 

 

• Hvilket i alt giver: 

o Underskrevet modningsaftale / nettilslutningsaftale   =   764,5 MW 

o Spændingsniveau afklaret     =      303 MW 

o Nye henvendelser (2022)    =      315 MW 
 

I forhold til den præsenteret information, fremstår resultatet fra NUP nærmest konservativt. 

Grundet det høje aktivitetsniveau, i forhold til elproduktionskapacitet i vores forsyningsområde, 

holder vi fast i det oprindelige.  

 

Projektnavn Station - tilslutning TSO station Ansvarlig - net Status - generel Status - nettilslutning Type Kapacitet  [MW] Dato for henvendelse til netselskab

Landerupgård LAG_150 LAG_150 Energinet 40) Underskrevet modningsaftale Underskrevet modningsaftale Sol 300 2019-04-17

Viuf LAG_150 LAG_150 Energinet 60) Fordebat/ideoplæg udsendt Underskrevet modningsaftale Sol 200

Vamdrup Energipark KON_010 AND_150 Netselskab 20) Nettilslutningsaftale Nettilslutningsaftale Sol 14,5 2021-02-09

Andst 150 MW (nu 250 MW) AND_150 AND_150 Energinet 40) Underskrevet modningsaftale Underskrevet modningsaftale Sol 250 2021-02-09

Nordgård 80 MW GEJ_060 AND_150 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Spændingsniveau afklaret Sol 80 2021-04-06

Ydre Ringvej 130 MW RYT_060 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Spændingsniveau afklaret Sol 130 2022-01-17

Hesselballevej 40/80 MW KNA_060 KNA_150 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Henvendelse til netselskab Sol 60 2022-02-09

Lejrskov Energipark AND_060 AND_150 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Spændingsniveau afklaret Sol 93 2022-02-16

hustedvej 130 MW AND_060 AND_150 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Henvendelse til netselskab Sol 130 2022-03-25

Nagbøl 40-60 MW NAG_060 AND_150 Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Henvendelse til netselskab Sol 50 2022-09-30

Skanderup 40-50 MW NAG/AND/TDK AND/BDR Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Henvendelse til netselskab Sol 45 2022-10-05

Østerholm 30 MW BÆK_060 AND Netselskab 80) Henvendelse til netselskab Henvendelse til netselskab Sol 30 2022-10-13


