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Sammenfatning og perspektiver på Netselskabet N1’s netudviklingsplan 
 

Hos Netselskabet N1 (N1) forsyner vi hver dag 750.000 hjem og virksomheder med strøm. 

Med mere end 50.000 kilometer elnet vest for Lillebælt dækker vi ca. 40 % af Danmark, og vi 

sikrer strøm i kontakten 99,99% af tiden for alt fra virksomheder som Grundfos, Danfoss, 

LEGO, Aalborg Portland til mindre virksomheder og helt almindelige borgere i store dele af 

Jylland.   

Ligesom i resten af Danmark ser vi i vores elnetområde ind i en kraftigt accelereret 

elektrificering drevet frem af klimamål, teknologisk udvikling og geopolitiske hensyn. Det er 

vores ambition i N1 at være på forkant med denne udvikling til gavn for vores kunder og 

andelsejere. 

Med denne netudviklingsplan ønsker vi at give alle interesserede et indblik i, hvordan vi ser 

udviklingen i vores netområde, og kickstarte en proces, som skal bidrage til at sikre, at vores 

elnet kan understøtte en accelereret grøn omstilling og samtidig levere høj 

forsyningssikkerhed til en konkurrencedygtig pris.  

Vi vil i netudviklingsplanen søge at svare på følgende tre spørgsmål: 

1. Hvilken udvikling i produktion, forbrug og belastningstyper ser vi for N1’s elnet?   

2. Hvor stort er behovet for re- og nyinvesteringer?   

3. Hvor stort er potentialet for fleksibilitet?   

1. Udviklingen i produktion, forbrug og belastningstyper i N1’s elnet 

En generel fremskrivning af elforbrug og elproduktion i vores netområde på baggrund af 

Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet (AF21) viser en massiv stigning på 

begge områder frem mod 2033.   

På elproduktionssiden kan vi med fremskrivningen se ind i en stigning i installeret kapacitet 

på 200 procent fra i dag frem til 2033 (fra ca. 2,8 GW til 8,6 GW). Forventningen er, at der skal 

tilsluttes mange store solcelleparker og store mængder landvind i N1’s netområde. På 

forbrugssiden kan vi med fremskrivningen se en stigning på 48% i N1’s netområde (fra ca. 

8.500 GWh til 12.700 GWh). Stigningen drives af en voksende efterspørgsel efter (grøn) strøm 

til bl.a. elbiler og varmepumper. 

En generel fremskrivning af forbrug giver dog kun et delvist billede af de fremadrettede 

konsekvenser for nettet. Elnettet dimensioneres ikke efter det gennemsnitlige forbrug, men på 

baggrund af spidsbelastninger. Derfor giver det heller ikke mening at måle på den generelle 

kapacitetsudnyttelse i nettet. Behovet for kapacitet defineres af de tidspunkter, hvor der er 
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højest belastning. Derfor fokuserer N1’s netudviklingsplan på perioder med særligt højt 

forbrug og på specifikke data om elbiler. Vores fokus på elbiler skyldes, at ladningen af dem 

har en meget højere effekt end andre forbrugstyper, hvorfor de kan forårsage 

spidsbelastninger.   

Hovedresultaterne i analysen er, at: 

1. Der generelt set er en tilstrækkelig kapacitet N1’s elnet i dag 

2. Behovet for ny- og reinvesteringer i elnettet i perioden 2023 til 2033 mere end fordobles 

på grund af øget forbrug (bl.a. fra elbiler1) og ny VE-produktion  

3. Reinvestering i elnettet vil mindske meromkostningen ved elektrificeringen  

4. Det samlede behov for både ny- og reinvesteringer i perioden vil medføre en 

udskiftning eller supplering af meget store dele af nettet - for nogle kategorier af aktiver 

over halvdelen af det totale antal.  

 
N1 har udarbejdet et interaktivt GIS-kort, som viser udviklingen i belastningen af N1’s 

transformerstationer og kabelstrækninger i perioden 2023-2033. Det kan findes her.2 

2. Behovet for re- og nyinvesteringer 

N1 estimerer et samlet investeringsbehov på 22,3 mia. kr. i perioden 2023 til 2033. Dette 

fordeler sig på 9,2 mia. kr. i nyinvesteringer forårsaget af elektrificering, 7,7 mia. kr. i 

reinvesteringer, 2,4 mia. kr. til tilslutning af vedvarende energi og 3,0 mia. kr. til almindelige 

tilslutninger. Investeringsbehovet dækker over et stigende behov gennem hele perioden fra 

1,5 mia. kr. i 2023 til ca. 2 mia. kr. årligt i den sidste del af perioden.  

Estimaterne bygger på en omfattende analyse af forbrugstyper, -mønstre og områdebehov 

sammenholdt med elinfrastrukturens grundlæggende kapacitet. Dette er omsat til konkrete 

belastninger af de enkelte anlæg fra 0,4 kV kabler til 60 kV-stationer og -kabler. Analysen har 

krævet betydelig datakraft, indeholder stor kompleksitet og er selvfølgelig forbundet med en 

vis usikkerhed især på længere sigt. Den giver dog også det til dato mest detaljerede og 

gennemarbejdede billede af, hvor udfordringen for N1’s elnet kommer til at ligge og omfanget 

af denne udfordring.  

I forhold til det samlede billede er det væsentligt at bemærke, at der er flere faktorer, som kan 

ændre mærkbart på den endelige omkostning for elnettet. Nogle særligt afgørende af disse er 

placeringen af vedvarende energianlæg og offentlige ladestandere, som har potentiale for 

både at forstørre og mindske et fremtidigt udbygningsbehov. Derudover har offentlig 

 
1 Estimeret til ca. 660.000 i N1’s område i 2033, svarende til godt 1,6 mio. elbiler på landsbasis. 
2 Oversigt belastning 60 kV stationer 2020 - 2033 (arcgis.com) 

https://10000.sharepoint.com/sites/Netudviklingsplaner/Shared%20Documents/General/0.%20Rapport%20-%20Netudviklingsplan/Oversigt%20belastning%2060%20kV%20stationer%202020%20-%202033%20(arcgis.com)
https://netiifra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3ba8d75360f04d7588f5917b7962c2c0
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varmeplanlægning og den generelle udbredelse af batterier i forbrugs- og 

produktionsinstallationer afgørende betydning. Netselskabet N1 vil målrettet rådgive, søge 

afklaring på og opsøge viden om disse faktorer med henblik på at sikre en 

samfundsøkonomisk optimal udvikling af elnettet. 

Uanset disse faktorer vil opgaven med at udbygge nettet i takt med udviklingen blive stor. Vi 

ved, at en forceret udbygning er dyr. Vi ved også, at de samfundsmæssige omkostninger ved 

at komme bagud med udbygningen er større end ved en midlertidigt lidt for stor udbygning. 

Den økonomiske regulering af elnetselskaberne giver dog begrænset mulighed for at agere 

på forkant, uden at det påvirker selskabernes langsigtede økonomiske holdbarhed. I det lys 

ville det være ønskværdigt, at den økonomiske regulering i højere grad understøttede 

muligheden for at investere efter fremtidens behov.  

3. Fleksibilitetspotentialet  

Optimalt set skal investeringerne i nye anlæg først ske, når de gamle anlæg er udtjent og i et 

tempo, så udskiftningen sker systematisk og effektivt. Her kan fleksibilitet yde et vigtigt bidrag. 

For at bidrage til udviklingen af et sådant marked, har vi estimeret potentialet for brug af 

fleksibilitet i vores netområde. 

N1 har identificeret et fleksibilitetspotentiale på 1.009 GWh i 60 kV-nettet i år 2033, hvilket 

svarer til 8,6 pct. af det samlede forbrug i 2033. Vi ser således et betydeligt potentiale for 

udnyttelse af fleksibilitet, men elektrificeringens hastighed har nogle steder en reducerende 

effekt på fleksibilitetens værdi. Det skyldes kort fortalt, at stigningen i forbrug og belastning 

nogle steder kommer så hurtigt, at det ikke er muligt – eller kun kortvarigt er muligt – at 

udskyde investeringer, hvorved fleksibilitetens værdi mindskes. Tidshorisonten for 

fleksibilitetsbehovet er således en afgørende faktor, når det kommer til dens værdisætning.  

Videre proces  

Vores håb er, at N1's netudviklingsplan vil være et godt afsæt for en konstruktiv dialog med 

vores mange nuværende og potentielle samarbejdspartnere – uanset om I er developere, 

kommuner, myndigheder eller borgere. Vi har brug for en tæt og konstruktiv dialog med jer 

om, hvordan vi sammen sikrer et elnet, der matcher fremtidens behov. Derfor ser vi også frem 

til at få jeres bemærkninger, kommentarer og andre input i høringsprocessen.    

Læsevejledning 

N1’s netudviklingsplan er baseret på Energistyrelsens offentliggjorte skabelon. For at 

overholde formalia har vi bevaret den tekst, som stod i denne skabelon. Vi har valgt at markere 

teksten fra Energistyrelsens skabelon med kursiv. De afsnit, der ikke står i kursiv, er udfyldt af 

N1. 
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Som baggrundslæsning til den udfyldte netudviklingsplan vedlægger vi en række bilag. De går 

i dybden med den metode og forudsætninger for de resultater, der indgår i 

netudviklingsplanen.   

  

 

  



6 
 

Indhold 

1 Indledning ................................................................................................................................. 8 

1.1 Formål ........................................................................................................................................... 8 

2 Lovgivningsmæssige rammer ..................................................................................................... 9 

3 Analyseforudsætninger ............................................................................................................. 9 

3.1 De generelle analyseforudsætninger ............................................................................................ 9 

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger ................................................................................ 10 

4 Beskrivelse af netvirksomheden .............................................................................................. 12 

4.1 Kort over netområde .................................................................................................................. 12 

4.2 Nøgletal ....................................................................................................................................... 13 

5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 år) ................................................. 15 

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg ........................................................................... 16 

5.3 Anslået potentiel fleksibilitet ...................................................................................................... 16 

6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af netvirksomhedens elforsyningsnet

.................................................................................................................................................. 17 

7 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer ......... 20 

8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov .................... 21 

BILAG ........................................................................................................................................ 23 

9   Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen ...................................................... 24 

Bilag 2 – Forbrugsfremskrivning.................................................................................................. 25 

Bilag 2.1 – Fremskrivning af klassisk forbrug .................................................................................... 25 

Bilag 2.2 – Fremskrivning af elbiler: .................................................................................................. 25 

Bilag 2.3 – Fremskrivning af varmepumper: ..................................................................................... 26 

Bilag 3 - Belastningsberegninger ................................................................................................. 27 

Bilag 3.1 - Lavspændingskabler (0,4 kV)............................................................................................ 27 

Bilag 3.2 - Mellemspændingsstationer (10-20 kV) ............................................................................ 27 

Bilag 3.3 - Mellemspændingskabler (10-20 kV) ................................................................................ 28 

Bilag 3.4 – Højspændingsstationer og -kabler (30-60 kV) ................................................................. 28 

Bilag 4 – Forstærkningsprincipper ............................................................................................... 30 

Bilag 4.1 - Lav - og mellemspændingskabler ..................................................................................... 30 

Bilag 4.2 - 10-20/0,4 kV transformere og stationer .......................................................................... 30 

Bilag 4.3 - Højspændingsnettet ......................................................................................................... 30 

Bilag 5 – Justering af RA620 analyseforudsætninger .................................................................... 31 

Bilag 6 – Simuleringsprofil for varmepumper .............................................................................. 32 

Bilag 6.1 - Gennemsnitligt energiforbrug i en gennemsnitlig dansk husstand ................................. 33 



7 
 

Bilag 6.2 – COP .................................................................................................................................. 35 

Bilag 7 – Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

.................................................................................................................................................. 37 

Bilag 8 – Prisbeskrivelser ............................................................................................................ 47 

Bilag 8.1 - Prisfastsætning af komponenter ...................................................................................... 47 

Bilag 8.2 - Reinvesteringer ................................................................................................................ 47 

Bilag 8.3 – Investeringer til tilslutning af VE ..................................................................................... 48 

Bilag 8.4 – Investeringer til almindelige tilslutninger ....................................................................... 48 

 

  



8 
 

1 Indledning  

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

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

netudviklingsplanen 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. 

3 Analyseforudsætninger 

Netudviklingsplanen skal baseres på de senest offentliggjorte generelle 

analyseforudsætninger3, 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 

netselskabets netområde redegøres nedenfor. 

N1 har i netudviklingsplanen og den bagvedliggende analyse år 2023 som basisår. Efter 

vejledning fra Energistyrelsen fokuseres der i fremskrivningerne af nettet på dette år samt de 

10 følgende år frem til og med 2033.  

 
3 Analyseforudsætninger til Energinet 

3.1 De generelle analyseforudsætninger 
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N1 har som grundlag for indeværende netudviklingsplan anvendt Energistyrelsens 

Analyseforudsætninger til Energinet fra 2021 (AF21) til at fremskrive den grundlæggende 

udvikling i rammevilkårene for elnettet i form af leveret mængde, nettab og installeret 

produktionskapacitet (afsnit 5.1). Energistyrelsens analyseforudsætninger giver imidlertid ikke 

i sig selv et tilstrækkelige grundlag til at beregne fremtidige forbrugs- og produktionsprofiler, 

som kan anvendes til at udregning af forventet behov for fornyelse af anlæg samt anslå 

potentiel fleksibilitet (afsnit 5.2 og 5.3).  

N1 har derfor suppleret de grundlæggende udviklingstal med Dansk Energis tekniske 

rapporter (RA620, RA619 og RA623 version 2.0), samt lokale forhold for N1’s netområde 

indhentet fra bl.a. Danmarks Statistik, som grundlag for at identificere overbelastninger på 

kabler og netstationer, og herudfra beregnet det forventede behov for fornyelse af anlæg og 

fleksibilitetspotentiale. 

 

Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de generelle 

analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger er redegjort for nedenunder.  

N1 har opstillet en model til identifikation af overbelastninger på kabler og netstationer i hele 

distributionsnettet, hvilket er en forudsætning for at udregne det forventede behov for fornyelse 

af anlæg og fleksibilitetspotentiale.  

Modellen fremskriver forbruget på baggrund af en kraftig tilvækst i antallet af husstande med 

elbiler og individuelle varmepumper i perioden fra 2020 og frem mod 2050. Analysemodellen 

indeholder derfor forudsætninger om, hvor mange elbiler og varmepumper der vil være i N1’s 

elnet i de respektive år – 2023, 2025, 2028, 2033 og 2050. 

Denne metode medfører, at N1’s netudviklingsplan tager hensyn til den enkelte forbruger i 

lavspændingsnettet (0,4 kV) og herfra summeres der op igennem først 

mellemspændingsnettet (10 til 20 kV) og til sidst højspændingsnettet (30 til 60 kV). 

3.2.1 – Forbrugsfremskrivning 

N1’s analyseforudsætninger omfatter forudsætninger omkring udviklingen i forbruget inden for 

følgende forbrugsgrupper:  

1. Klassisk elforbrug 

2. Elbiler (transport) 

3. Individuelle varmepumper 

4. Kollektive varmepumper og elkedler  

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger 
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Udviklingen i klassisk elforbrug og individuelle varmepumper samt kollektive varmepumper og 

elkedler er baseret på AF21, imens den mere specifikke udvikling for elbiler er baseret på 

Dansk Energis føromtalte rapporter, som er baseret på AF19. For at korrigere for den 

generelle udvikling har vi derfor valgt at justere vores beregnede belastningstal med den 

procentmæssige forskel som optræder i udviklingen af energiforbruget mellem 

fremskrivningerne i AF19 og AF21. Nærmere forklaring findes i bilag 5.  

Samtidigheden i elbilernes opladningsmønstre er udslagsgivende for den fremtidige 

maksbelastning. Brugen af Dansk Energis rapport (RA620) er hensigtsmæssig, fordi den 

fordeler fremtidige antal af elbiler på zoner, som vi kan fordele på vores netstationer og 

radialer. Et andet afgørende aspekt er, at den bidrager med belastningsprofiler, som vi kan 

tillægge vores faktiske forbrugsprofiler for 2020, alt efter hvor mange el-biler der forventes i 

de respektive år (2023, 2025, 2028, 2033 og 2050) og efter hvilken zone de befinder sig i. 

Nærmere beskrivelse af fremskrivningsmetoden for hver forbrugsgruppe findes i bilag 2.  

3.2.2 – Belastningsberegninger 

Beregning af de fremtidige belastninger aktiver (netstationer og kabler) findes ved at 

fremskrive forbrugsprofilerne i år 2020 med den forventede udvikling i det klassiske elforbrug, 

samt den forventede belastning fra henholdsvis elbiler og varmepumper. De fremskrevne 

forbrugsprofiler er angivet i timeværdier for hele året (8.760 timer) per netkunde. For at 

identificere behovet for reinvestering grundet overbelastning i nettet beregnes den maximale 

belastning for hvert aktiv. Den maximale belastning er den tærskelværdi der udløser et behov 

for forstærkning. Den maximale belastning på de forskellige aktivgrupper beregnes ud fra 

timeværdier per netkunde summeret på hvert aktiv, som netkunden primært forsynes fra. 

Nærmere beskrivelse af belastningsberegningerne på de enkelte aktivgrupper kan findes i 

bilag 3. 

3.2.3 - Forstærkningsprincipper 

Da aktivgrupperne har en forventet levetid på +40 år, forstærkes de overbelastede aktiver ud 

fra den forventede belastningsstrøm i 2050. Nærmere beskrivelse af forstærkningsprincipper 

findes i bilag 4.  

Netselskabet har i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som indebærer 

afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Nedenfor identificeres og 

begrundes afvigelserne.   
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Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelse 

Afvigelse Begrundelse 

Til fremskrivning af antallet af elbiler benyttes 

Dansk Energis RA620 rapport 

Energistyrelsens analyseforudsætninger 

indeholder ikke en fremskrivning i antallet af el-

biler, som er nødvendig for N1’s beregninger.  

+18 % flere el-biler i N1’s netområde i forhold 

til landsgennemsnittet.  

Ifølge Dansk Statistik er der i de kommuner, som 

N1 dækker flere biler per indbygger end på 

landsbasis. Dette forhold forventes at være det 

samme, når den grønne omstilling af transporten 

er gennemført.  

 

4 Beskrivelse af netvirksomheden  

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

generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for netanlæg samt nøgletal for 

forbrug og produktion. 

 

N1’s netområde er markeret med mørkeblåt på nedenstående kort.  

 

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

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

indledende indblik i netselskabet og dennes netområde, herunder størrelsesordenen, 

indtægtsrammen (investeringsbehov) etc.  

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Edison Park 1, 6715 Esbjerg N 

70 23 00 43 

E-mail: hoering@n1.dk 

 

Antal 

afregningsmålere  

782.103 stk.  

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for N1 og er med til 

at give et helhedsudtryk, samt et kort økonomisk overblik.  

Alle tal oplyst nedenfor er 2020-tal, da dette er nyeste reviderede tal. 

Årlig omsætning  1.231.285 t.kr.   

Indtægtsramme 

 

1.190.215 t.kr.  

Driftsomkostninger  

 

528.383 t.kr.  

Afskrivninger   593.826 t.kr.  

Netaktiver   10.519.248 t.kr.  

 

4.2.3 Netanlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over N1’s netkomponenter i 20204. 

Antal transformere 517 stk. 

25.620 stk. 

(netstationer) 

30-60 kV  

10-20/0,4 kV 

Antal kabelskabe   275.281 Stk.  

Antal elmålere  782.103 Stk.  

 
4 Tallene kan opdateres ifm. ny benchmark-opgørelse d. 30. juni 2022. 

4.2 Nøgletal 
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Antal km kabel 

fordelt på 

spændingsniveau 

og luft/jord 

 

 

Kabler jord  

30-60 kV 1.070 km 

10-20 kV 23.501 km 

0,4 kV 29.109 km 

Kabler luft  

30-60 kV 2.307 km 

10-20 kV 246 km 

0,4 kV 2 km 

  

 

Antal tilslutninger 

fordelt på 

kundetyper i 

henhold til 

tarifmodel 

 

Tilslutning jf. Tarifmodel Antal 

C 757.576 

B lav 24.169 

B høj 279 

A lav 62 

A høj 17 
 

 

 

4.2.4 Forbrug og produktion  

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

MWh for 2020, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2022 i N1’s 

netområde.  

Leveret mængde 

(data fra 2020) 

8.580.498 MWh  

Nettab5 

(data fra 2020) 

406.180 

 

MWh 

Installeret 

produktionskapacitet  

(data fra 2022)  

2.790 

 

 

MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

0 MW 

 
5 Samlet nettab for både forbrug og produktion 
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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 mængde6  

 

12.700.000  

 

MWh 

Nettab7 

 

5,5  % 

 

Installeret 

produktionskapacitet8   

8.500  

 

MW 

Installeret 

energilagerkapacitet9   

 [N/A] 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Mængden er det fremskrevet forbrug i 2033 på baggrund af en procentuel vækst fra AF21 for 

klassisk elforbrug, individuelle varmepumper og transport med udgangspunkt i den leveret mængde i 

2020. 
7 698.500 MWh svarende til 5,5% af en leveret mængde på 12.700.000 MWh. 
8 På baggrund af AF21, og under forudsætning af at N1’s andel af den installerede 

produktionskapacitet i Vestdanmark fastholdes (58% i 2021), vil det være forventningen, at N1 har en 

installeret produktionskapacitet på 8.500 MW i 2033. Dette er inklusiv 700 MW som estimeres tilsluttet 

N1’s net i 2022. Til sammenligning har N1 en pipeline af tilslutningsprojekter på 3.061 MW i perioden 

2023 til 2033. 
9 N1 har ikke kendskab til udviklingen i energilagerkapacitet, og det indgår derfor ikke i 

netudviklingsplanen. 
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5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg  

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anlægsmassen i procent i et 10 års 

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

Anlægsmasse 

 

HSP Stationer 

HSP Kabler 

MSP Stationer 

MSP Kabler 

LSP Kabler 

68%   30-60 kV 

28%   30-60 kV 

51%   10-20 kV 

14%   10-20 kV 

43%       0,4 kV 

 

Fremskrivningen af anlægsmassen er et udtryk for andelen af anlæg, der skal investeres i i 

perioden 2023 til 2033 på de forskellige spændingsniveauer. Henholdsvis højspænding 

(HSP), mellemspænding (MSP) og lavspænding (LSP). Investeringerne kan være enten 

reinvesteringer i eksisterende netanlæg eller etablering af nyt anlæg. 

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 

forbrug/produktion 

2033 

  

8,6% 

 

 

Fleksibilitetspotentialet på 8,6 procent er et udtryk for det maksimale potentiale i 2033 i 60 kV 

nettet i forhold til den leverede mængde i nettet i 2033. Beregningen er foretaget på baggrund 

af belastningen på de individuelle aktiver i 60 kV nettet, og derfor er fleksibilitetspotentialet en 

sum af den samlede overbelastning på alle aktiverne. Det vil sige, at det er den mængde 

forbrug, som potentielt ville skulle flyttes for at undgå en overbelastning af aktiver og medføre 

et behov for udskiftning af disse, før de er udtjent. Der er også et fleksibilitetspotentiale i forhold 

til aktiverne på de lavere spændingsniveauer, men værdien og forståelsen af en sådan samlet 

mængdeopgørelse på tværs af aktiverne vil være begrænset, da dele af samme mængder vil 

tælle med flere gange (på grund af den interne sammenhæng imellem aktiverne i nettet), og 

den samlede mængdeopgørelse ikke vil kunne forholdes til den samlede leverede mængde. 
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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 udfordringer10 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret 

nedenfor.  

 

De fire kort på den følgende side viser den procentmæssige belastning, 

som N1’s transformerstationer og kabelstrækninger oplever i de forskellige 

perioder mellem 2023 og 2033. Belastningen angiver den maksimale 

belastning forårsaget af udviklingen i forbrug i forhold til den enkelte stations 

maksimale kapacitet (i procent). Den maksimale kapacitet er sat til 80% af 

den tekniske kapacitet for at korrigere for N-1 (reservekapacitet til 

fejlsituationer). Jo større den markerede station er på kortet, jo større 

belastning.  

Den procentmæssige belastning skal derudover ses sammen med antallet af timer, som 

overbelastningen optræder i. Elnettet kan i korte perioder tåle en belastning som overskrider 

den maksimale belastning, men ikke mere end 10-20% over længere tid. 

For 60 kV kablerne er den maksimale kapacitet sat til 70 % af den tekniske kapacitet for at 

korrigere for N-1 (reservekapacitet til fejlsituationer). Kablerne er markeret på kortet, hvis 

denne grænse overskrides. Fremskrivningen angiver ingen overskridelser af grænserne for 

kablerne før 2033.  

De fire kort er suppleret med et interaktivt gis-kort, som kan tilgås he                                                                                                                                

r11. Via det interaktive kort kan man klikke på de enkelte stationer og kabelstrækninger for at 

se belastningsudviklingen i de respektive år, samt de enkelte stationer og strækningers navne 

som også fremgår af tabel 2 i bilag 7. Der er valgt en zoneinddeling efter navne på de faktiske 

60 kV stationer i stedet for vilkårlige numre ud fra en vurdering af praktisk anvendelighed.  

 
10 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.  
11 Oversigt belastning 60 kV stationer 2020 - 2033 (arcgis.com) 

https://netiifra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3ba8d75360f04d7588f5917b7962c2c0
https://netiifra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3ba8d75360f04d7588f5917b7962c2c0
https://netiifra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3ba8d75360f04d7588f5917b7962c2c0
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2023 

 
2025 

 
2028 

 
2033 
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I et scenarie, hvor det fremskrevne forbrug øges med 15 procent i 2023, vil det matche 2028-

scenariet, hvor vi i den primære fremskrivning forventer, at den leverede mængde vil være 

steget med +15%. Det er dog i sig selv ikke retvisende alene at kigge på fremskrivning i de 

leverede mængder. Det skyldes at belastningerne rammer forskelligt fra område til område, 

hvilket er beskrevet i afsnit 3.2 om analyseforudsætninger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 – med fremskrivning som i 

øvrige analyse 

2023 – med fremskrivning som i øvrig 

analyse + 15 % forbrug 
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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 elektriske køretøjer, individuelle/kollektive varmepumper og elkedler.  

Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer.  

 

N1 har udarbejdet en omfattende liste for ny- og reinvesteringer på 60 kV niveau (tabel 2). 

Listen omfatter estimater for ny- og reinvesteringer som følge af øget forbrug i hver af 

perioderne 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år. Disse ny- og reinvesteringer omfatter den infrastruktur, 

som er nødvendig for at tilslutte nye belastninger, herunder også estimater for ladestandere 

til elektriske køretøjer.  

N1 har også estimeret behovet for ny- og reinvesteringer som følge af ny produktionskapacitet 

ud fra en række standardbetragtninger (se næste afsnit), men det kan ikke opgøres som en 

konkret liste, da alle disse anlæg ikke på nuværende tidspunkt er kendt og derfor ikke kan 

placeres i tilknytning til den kollektive infrastruktur.12 

Listen for ny- og reinvesteringer på 60 kV niveau indeholder også en angivelse af årsagen til 

den enkelte investering, tidspunkt og muligheder for alternative løsninger til netinvesteringer. 

Tabel 2 – Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og 

reinvesteringer findes af pladshensyn vedlagt i bilag 7. 

  

 
12 På samme vis vil der være en usikkerhed i forhold til offentlige ladestandere, hvor N1 ikke kender 
de nøjagtige udbygningsplaner. 
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8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov13 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år.  

Tabel 3 - Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetspotentiale 

Årsinterval 0-2 år 3-5 år 6-10 år 

Forventet investeringsbehov (mio. DKK): 

 

Elektrificering 

- HSP Stationer 

- HSP Kabler 

- MSP Stationer 

- MSP Kabler 

- LSP Kabler 

  

Reinvesteringer 

 

Tilslutning af vedvarende energi 

 

Alm. tilslutninger 

 

Total forventede investeringer 

Total - akkumuleret 
 

 

 

1.873  

83  

122  

400  

67  

1.201  

 

1.658  

 

937  

 

867  

 

5.335  

5.335  

 

 

2.767  

121  

195  

330  

190  

1.930  

 

1.968  

 

572  

 

867  

 

6.173  

11.514  

 

 

4.526  

315  

573  

347  

809  

2.482  

 

4.068  

 

894  

 

1256  

 

10.744  

22.252  
 

År 2025 2028 2033 

Maksimalt fleksibilitetspotentiale (i 60 kV nettet) (i MWh)  31.521 150.975 1.008.879 

 

De anvendte priser for investeringerne tager udgangspunkt i dataindsamling foretaget i 

efteråret 2021 af Dansk Energi. Der er redegjort for de nærmere forudsætninger i forhold til 

prisfastsætning af komponenter samt reinvesteringer i bilag 8. 

Det maksimale fleksibilitetspotentiale i 60 kV nettet er en sum af den samlede overbelastning 

på alle aktiverne. Dette er dog ikke et udtryk for det faktiske behov for fleksibilitet, da det bør 

vurderes aktiv for aktiv, hvorvidt fleksibilitet kan løse den konkrete udfordring. Hvis eks. en 

transformer konsekvent er overbelastet vil en fleksibilitetsløsning sandsynligvis ikke være den 

 
13 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 
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rette.  I dette tilfælde vil man i stedet forstærke transformeren. Hvis der derimod er tale om 

periodiske overlastninger, så vil det potentielt give mening af udnytte fleksibilitet. 

Tabel 4 - Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetspotentiale fordelt på zoner i netområdet.  

Samlede forventede fleksibilitetsbehov i MWh14 2025 

Stationsnummer 

Maksimalt 

fleksibilitetspotentiale [MWh] 

EGB 254,9 MWh 

FSØ 1601,2 MWh 

HDS 649,6 MWh 

HNB 0,8 MWh 

KJE  6,4 MWh 

KLA 197,2 MWh 

MLU 856,5 MWh 

NIB 147,6 MWh 

SKS 0,1 MWh 

STØ 441,6 MWh 

SVL 2,4 MWh 

VIV 30,1 MWh 

ØRU 4029,9 MWh 

ANS 5,4 MWh 

BIR 1114,9 MWh 

BLN 54,7 MWh 

BSY 26,4 MWh 

ING 11544,7 MWh 

LKL 43,1 MWh 

PAN 1565,9 MWh 

SBS 86,1 MWh 

TOF 8850,5 MWh 

TVE 11,1 MWh 

TOTAL  31.521 MWh 

 

 
14 Tallene der opgøres i tabellen er ligesom ovenfor udtryk for det maksimale fleksibilitetspotentiale i 
60 kV nettet i det seneste år af perioden. Behovet og ønskværdigheden vil afhænge af en række 
enkeltstående forhold samt udbuddet i markedet. 
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9   Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

N1 har ikke modtaget input eller henvendelser i forbindelse med høringsprocessen. 

 

Tilføjelse af kollektive varmepumper og elkedler 

N1 har siden udkastet til netudviklingsplan blev sendt i høring (d. 4. april 2022) analyseret på 

forventningerne til kollektive varmepumper og elkedler. Dette område var ikke indeholdt i 

udkastet, men det er med i nærværende opdaterede udgave.  

N1 har anvendt Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet for 2021 til 

fremskrivningen. Tilføjelsen af kollektive varmepumper og elkedler har medført en forventet 

tilslutning på ca. 1562 MW forbrug. Dermed øges den forventede leverede mængde i N1’s 

distributionsnet i 2033 fra 11.700 GWh til 12.700 GWh, hvilket fremgår af afsnit 5.1 Ændringer 

i forbrug og produktion.  

Dette medfører en investeringsforøgelse til tilslutning af almindeligt elforbrug på yderligere 

300 mio. i perioden 0-2 år, 300 mio. i perioden 3-5 år og 500 mio. i perioden 6-10 år, hvilket 

fremgår af Tabel 3 i afsnit 8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov. Dermed øges det samlede investeringsbehov i perioden 2023 til 2033 fra 

21,1 mia. kr. til 22,3 mia. kr.  

Da der er tale om kundetilslutninger er N1 for nuværende ikke bekendt med hvilke anlæg der 

konkret skal investeres i. Der vil frem mod den næstkommende netudviklingsplan blive 

arbejdet på at komme dette nærmere.  
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Bilag 2 – Forbrugsfremskrivning 

N1’s fremskrivning af forbrugsprofiler baserer sig på Energistyrelsens Analyseforudsætninger 

til Energinet for 2021 (AF21) samt Dansk Energis RA620 rapport.  

For at fremskrive forbrugsprofilerne fra 2020 fra RA620, arbejdes der med den forventede 

udvikling i følgende forbrugsgrupper:  

1. Klassisk elforbrug 

2. Elbiler (transport)  

3. Individuelle varmepumper 

Fremskrivningsmetoden er opbygget således, at der altid tages udgangspunkt i 

forbrugsprofilerne i år 2020. Derefter fremskrives der først med den forventede udvikling i 

klassiske elforbrug for det givne fremskrivningsår, derefter tillægges den udregnede 

belastning for hhv. elbiler og varmepumper for det givne fremskrivningsår.  

 

Energistyrelsens analyseforudsætninger for Vestdanmark fra 2021 er anvendt direkte. Vi har 

altså lagt stigningerne i forbruget (MWh per år) fra analyseforudsætningerne til det faktiske 

forbrug i 2020 som en procentuel vækst per år. Vi har altså ikke taget hensyn til usikkerheden 

i, at det klassiske elforbrug formentlig ikke vil udvikle sig jævnt fordelt over hele året.  I 

analyseforudsætningerne er fremskrivningerne opdelt i husholdninger og erhverv. Vi har 

anvendt fremskrivningerne i erhverv på aktivgrupper, der står i zonen ”industri”, jf. Danske 

Energi’s zone opdeling i RA620, samtidig vi har anvendt fremskrivningerne i husholdning på 

de aktivgrupper der står i de resterende zoner.  

 

Der tages udgangspunkt i Dansk Energis (RA620) fremskrivning af antallet af el-biler i de 

forskellige zoner (opland, sommerhusområde, lav bebyggelse, høj bebyggelse og industri). 

Denne fremskrivning har vi anvendt til at fastsætte, hvor mange el-biler der kommer under 

hver aktivgruppe, ud fra antallet af kunder under aktivgruppen og hvilken zone, den er placeret 

i. Væksten i antallet af elbiler ganges med en belastningsgrad (baseret på 

belastningsprofilerne i RA623v2.0), som er afhængig af antallet af elbiler over et døgn. Dette 

er for at sikre samtidighed i opladningen af elbiler medtages i beregningen.  

I forhold til RA620 har vi justeret antallet af el-biler i N1’s netområde med +18% for zonerne 

opland, lavbebyggelse og højbebyggelse. Dette ekstra tillæg er baseret på tal fra Dansk 

Statistik, som viser, at der i størstedelen af de kommuner, som N1 dækker, er en større andel 

Bilag 2.1 – Fremskrivning af klassisk forbrug 

Bilag 2.2 – Fremskrivning af elbiler: 
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af biler per indbygger ift. landsgennemsnittet. Eksempelvis regner vi med, at der i 2050 vil 

være 1,83 elbiler per netkunde i lavbebyggelsesområder, imens RA623 regner med 1,55 

elbiler per netkunde. 

Belastningsprofilerne for el-biler i sommerhusområder er forskellig fra belastningsprofilerne i 

de øvrige områder ift. privat opladning. Vi har valgt at bruge kurven for en 11 kW lader, da vi 

vurderer, at dette vil blive den mest gængse inden for den givne tidshorisont.  

 

AF21 for husstande med individuelle varmepumper anvendes til at bestemme den procentvise 

stigning i elforbruget fra disse varmepumper.  

Varmepumperne fordeles i fremskrivningerne på de områder, der ikke har fjernvarme i dag, 

dvs. områder, der benytter naturgas samt områder med ukendt opvarmningsform. Derved 

antages det, at alle kunder i fjernevarmeområderne benytter fjernvarme.  

Til at bestemme udgangspunktet for stigningen i forbrug fra varmepumper er der lavet en 

simuleret profil af en varmepumpe for at finde det højeste effekttræk – og dermed belastning 

– som varmepumpen har på distributionsnettet. Simuleringsprofilen tager udgangspunkt i 

udetemperaturen for et design-år og en gennemsnitlig dansk husstands varmebehov inkl. 

varmebehov til varmt brugsvand.  

 

  

Bilag 2.3 – Fremskrivning af varmepumper: 
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Bilag 3 - Belastningsberegninger 

Basisåret er dannet på baggrund af 2020 forbrugsprofiler angivet i timeværdier for hele året 

(8.760 timer) per netkunde. For at finde max belastningen på de forskellige aktivgrupper i 

2020, er disse timeværdier per netkunde summeret sammen på hver aktivgruppe, som de 

tilhører. Der arbejdes med følgende aktivgrupper:  

• Lavspændingskabler 

• Mellemspændingsstationer 

• Mellemspændingskabler 

• Højspændingsstationer 

• Højspændingskabler 

 

Der er brugt et udtræk på 8760-timeværdier fra forbrugstilslutninger for 2020, hvor skuddagen 

er frasorteret, til at summere op og finde det samlede timeforbrug på hver af N1’s 

lavspændingsudføring. Dette forbrug måles op imod den maksimale driftsstrøm på kablet for 

at bestemme om kablet i den pågældende time har været overbelastet. Den maksimale 

driftsstrøm på kablet er blevet korrigeret for N-1 ved at sætte belastningsgraden til 80 %, 

sådan at nettet er dimensioneret til at kunne klare fejl. 

For hver lavspændingsudføring findes det samlede forbrug for hele året på kablet, den totale 

peak værdi (dvs. forbruget i den time hvor der var det højeste forbrug), samt hvor mange 

gange forbruget på kablet har været større end den N-1 korrigerede maksimale driftsstrøm. 

For hvert af de fire nedslagsår (2023, 2025, 2028, 2033) fremskrives timeforbruget med en 

stigning i klassisk forbrug, en stigning pga. flere elbiler og en stigning pga. at flere kunder får 

individuelle-varmepumper. For hvert af nedslagsårene findes det samlede forbrug, peak-værdi 

og antal gange hvor at forbruget på kablet har været større end den maksimale driftsstrøm.  

 

På samme måde som lavspændingsudføringer summeres timeværdier for 

forbrugstilslutninger i 2020, som via relationer er summeret op til de enkelte netstationer. 

Forbruget for hver netstation udregnes, og timebelastningen sammenlignes med hvert enkelt 

netstation effekt, korrigeret for N-1 ved at sætte belastningsgraden til 80 %. 

For hver netstation findes som beskrevet årsforbrug, peak-belastning og antal gange kablet 

er overbelastet findes for 2020, samt de 4 nedslagsår som forbruget er fremskrevet til. 

Bilag 3.1 - Lavspændingskabler (0,4 kV) 

Bilag 3.2 - Mellemspændingsstationer (10-20 kV) 
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På samme måde som for lavspændingsudføringer summeres timeværdierne fra 

forbrugstilslutninger i 2020 op for at finde det samlede timeforbrug på hver af N1’s 

mellemspændingsudføringer.  

Den maksimale effekt på kablet findes ud fra kabeltypen og spændingsniveauet og korrigeres 

for N-1 ved at sætte belastningsgraden til 80 %. For paralleludføringer er det den mindste 

effekt der bestemmer hvad den maksimale effekt er på udføringer.    

Årsforbrug, peak-belastning og antal gange kablet er overbelastet findes for 2020, samt de 4 

nedslagsår som forbruget er fremskrevet til. 

 

Der er arbejdet videre med det opsummerede netstationsdata. Forbruget for hver 

transformerstation bestemmes ved brug af relationer mellem netstationer og 

transformerstationer. På hver transformerstation kan der være mere end 1 transformer, og 

effekten bestemmes for en transformer ved brug af mærkeeffekt, der er den effekt, som 

producenten har oplyst transformeren kan belastes med, som korrigeres med N-1. Effekten af 

den enkelte transformerstationer bestemmes desuden ud fra lokale forhold på hver 

transformerstation. 

For hver transformerstation findes som beskrevet årsforbrug, peak-belastning og antal gange 

kablet er overbelastet findes for 2020, samt de 4 nedslagsår som forbruget er fremskrevet til. 

Vi har modtaget værdier på det fremskrevne forbrug fra 3 transformerforeninger, som bliver 

forsynet fra N1’s transformerstationer. Disse værdier lægges oveni det forbrug, som vi har 

fundet vha. ovenstående metode. 

Der er blevet leveret 8760-timeværdier for belastningen i de enkelte 60 kV stationer. For hvert 

af de aktuelle nedslagsår (2023, 2025, 2028 og 2033), samt for slutresultatet 2050. 

For Hammel elforsyning og Tarm elforsyning er der indhentet måledata for det faktiske forbrug 

i 2021, der er fremskrevet til nedslagsårene (2023, 2025, 2028 og 2033) i henhold til de 

pågældende selskabers tilbagemelding. 2050 er sat lig med 2033, da der ikke er modtaget en 

fremskrivning for 2050. For øvrige eksterne netselskaber er der ikke tilføjet yderligere data i 

60 kV beregningerne. 

Ved indlæsning af belastningsdata fra underlignende net, er der sat lighedstegn mellem 

kilowatt og kilovoltampere (kW = kVA), dvs. der regnes på en powerfactor = 1. 

Bilag 3.3 - Mellemspændingskabler (10-20 kV) 

Bilag 3.4 – Højspændingsstationer og -kabler (30-60 kV) 
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Der er udelukkende regnet på forbrugstilslutninger. Fleksibelt forbrug indgår ikke i 

beregningen. Decentralt forbrug indgår ikke i beregningen. 

I beregningen er nettet i den aktuelle normalkobling, der er ikke indtegnet allerede planlagte 

projekter. Dvs. der kan være områder hvor planen om at udbygge nettet allerede er vedtaget 

og/eller sat i gang, uden at det fremgår af beregningerne. 
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Bilag 4 – Forstærkningsprincipper 

 

Når overføringsevnen på udføringskablet nås, forstærkes udføringen ved, at der etableres et 

nyt kabel ud til midt på radialen. Herved udnyttes eksisterende kabelanlæg. Der forstærkes 

altså med en halv gange den eksisterende radial-længde.  

Overbelastede udføringer og stationer (transformere) forstærkes (dimensioneres) så de kan 

kapere den forventede belastningsstrøm i 2050. På kabler med reserve forsyningsmulighed 

(N-1) er reserveforsynings muligheden også medtaget.  

 

De enkelte 10-20/0,4 kV transformerbelastninger er en sum af alle lavspændingsudføringer. 

Transformere der overbelastes udskiftes på samme måde, så de kan håndtere 2050 

belastning med følgende metode: 

• Op til transformer størrelser på 630 kVA udskiftes transformerne 

• 630 kVA eller over udskiftes transformer og kiosken 

Transformernes reserveforsyningsmulighed bibeholdes, så N-1 er indregnet i 

forstærkningerne. 

 

Belastninger på 60 kV stationer er en sum af alle mellemspændingsudføringer.  

Når en 60 kV transformer skal forstærkes anvendes standard transformerstørrelser, og ved 

valg af transformerstørrelse anvendes 2050 belastning.   

Det samlede forbrug under en 60 kV udføring er en sum af de forsynende 60 kV stationer. 

Alle belastningsværdier på timebasis for 60 kV stationerne anvendes i beregningsværktøjet 

PowerFactory.  

Beregningerne i PowerFactory viser hvilke 60 kV strækninger, der skal forstærkes, hvilken 

overføringsevne strækningen skal kunne håndtere og hvornår.   

 

 

  

Bilag 4.1 - Lav - og mellemspændingskabler 

Bilag 4.2 - 10-20/0,4 kV transformere og stationer  

Bilag 4.3 - Højspændingsnettet 
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Bilag 5 – Justering af RA620 analyseforudsætninger 

N1 er opmærksomme på, at Dansk Energis rapport RA620 er baseret på Energistyrelsens 

Analyseforudsætninger fra 2019 og ikke analyseforudsætninger fra 2021 eller 2020, som 

anbefales anvendt i netudviklingsplanerne. Afvigelsen fra AF21 er dog udelukkende gældende 

for de forudsætninger, som er anvendt ved fremskrivningen af forbruget for elbiler. Figur 1 

nedenfor illustrerer forskellen mellem energiforbruget for elbiler i Vestdanmark for henholdsvis 

2019, 2020 og 2021. 

 

Figur 1 – Viser de anvendte energiforbrug [GWh] til elbiler for årene 2019, 2020 og 2021 jf. Energistyrelsens 
Analyseforudsætninger. 

For at korrigere for denne forskel har N1 valgt at justere de beregnede belastningstal med den 

procentmæssige forskel i energiforbruget til personbiler i Vestdanmark fra AF19 til AF21. Ved 

beregning af den procentmæssige forskel tages der højde for, at denne forskel ikke kan tilføres 

de beregnede belastningstal 1:1, da disse repræsenterer et beregnet resultat på tværs af 

henholdsvis klassisk elforbrug, stigning i varmepumper og stigning i elbiler. Derfor er der 

yderligere korrigeret herfor. 

Den procentmæssige forskel er fundet til værende 0,96%. Denne værdi tillægges selskabets 

resultater for året 2033. Analysen fremskriver med denne justering antallet af elbiler i 2033 til 

godt 1,5 mio., hvoraf ca. 660.000 er i N1’s netområde. 
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Bilag 6 – Simuleringsprofil for varmepumper 

Med denne metode findes et simuleret årsforbrug for en varmepumpe hos en gennemsnitlig 

dansk husstand ud fra et temperaturmæssigt referenceår – DRY (Danish Reference Year). 

Referenceåret angiver udetemperaturen (i Co) time for time henover et helt ”design-år” og kan 

derfor anvendes til at simulere en varmepumpes effektmæssige ydelse hen over design-året. 

Ved denne metode bliver det muligt at bestemme den time på året, hvor varmepumpen skal 

levere den ”højeste timeeffekt”, som samtidigt vil repræsentere det højeste belastningstræk 

på elnettet.  

Måden hvorpå den højeste timeeffekt fremkommer sker ved at fastlægge en ønsket 

indetemperatur (hustemperatur). ”Løftehøjden” mellem den ønskede temperatur og 

udetemperaturen repræsenterer den effekt, som varmepumpen skal yde i den pågældende 

time. 

Den ønskede indetemperatur er valgt til henholdsvis 20 °C om sommeren og 22 °C om 

vinteren. Der accepteres som oftest en lavere indetemperatur om sommeren. Dette er 

medvirkende til at varmepumpens samlede ydelse bliver mindre. 

 

Billede 1 – Viser henholdsvis udetemperaturen, valgt indetemperatur samt forskellen herimellem (varmpumpens løftehøjde) 
time for time – se markering med ”blå firkant”. 
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Løftehøjde betragtes som ”forskellen” mellem udetemperatur og ønsketemperatur i den 

enkelte time hen over året. Summeres ”forskellen” sammen for alle timer hen over året, fås 

en samlet løftehøjde. Den enkelte time udgør heraf en procentdel af den samlede løftehøjde. 

Denne procentdel anvendes til at fordele et gennemsnitligt energiforbrug for en gennemsnitlig 

dansk husstand henover hele året. Det er dette fordelte energiforbrug, som anvendes til at 

finde varmepumpens maksimale effektydelse og dermed det maksimale effekttræk på 

distributionsnettet. Der henvises til billede 2 som viser henholdsvis ”løftehøjde” og ”fordelingen 

i procent” time for time. 

 

Billede 2 – Viser den procentmæssige fordeling af ”løftehøjden” som en delmængde af den ”totale løftehøjde” – se 
markeringen med ”blå firkant”. 

Bilag 6.1 - Gennemsnitligt energiforbrug i en gennemsnitlig dansk husstand 

Til at bestemme hvad en gennemsnitlig dansk husstand bruger i energi om året, er der 

anvendt nøgletal fra ”Den lille blå om varmepumper”. På side 20 heri fremgår energiforbruget 

(ekskl. varmt brugsvand) pr. m2 som er afhængig af husstandens størrelse i m2 samt husets 

alder.  

I beregningen anvendes nøgletallet for en husstand på 150 m2, med en alder fra perioden 

1970-1979. Det vurderes, at en stor af alle nyopførte huse i dag bliver installeret med en 

varmepumpe. Fremadrettet vil ”elektrificeringen” medføre en stor konvertering af ældre 
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husstande til varmepumpe. Derfor vælges energiforbruget for året 1970-1979 som en 

gennemsnitlig værdi for alle husstande. Arealet af alle husstande er ligeledes valgt til 150 m2, 

selvom der også her vil være tale om variationer. 

Varmebehovet til varmt brugsvand er beregnet ud fra ”Håndbogen for energikonsulenter 

(HB2021)” kap. 4.6.9.2 som forskriver under stk. 6 og stk. 9.  

Stk. 6. For boliger anvendes et årligt forbrug af varmt brugsvand på 250 liter pr. m² 

opvarmet etageareal. For boliger antages dog et årligt forbrug af varmt brugsvand 

på maksimalt 60 m3 pr. boligenhed. 

Stk. 9. Varmt brugsvand skal antages opvarmet til mindst 55 °C ved enfamiliehuse. 

Hvis der anvendes andre temperaturer, skal reglerne fra DS 439 overholdes. 

Energiforbruget til at opvarme varmtvandsforbruget er bestemt ud fra ”Energihåndbogen 

2002” kap. 6æ, tabel 1 samt ovenstående ”stk. 9” som foreskriver at VBV skal opvarmes til 

min. 55 °C. Der er interpoleret imellem temperaturerne 50 og 60 °C til en temperatur på 55 

°C, dette giver et energiforbrug på 63,5 kWh/m3. 

I tabellen nedenfor ses resultater af ovenstående forudsætninger ved forskellige husstande 

hvor der varieres på henholdsvis alder og størrelse. 

Energibehov til opvarmning  
Markeret med rød - anvendes til beregning af effektoptag 

 

Energiforbrug til rumopvarmning i kWh 

Årgang 80 m2 140-160 m2 180-200 m2 

1960-1969 9.840 16.500 20.600 

1970-1979 8.400 14.550 18.600 

1980-1989 6.240 11.700 15.200 

1990-1999 6.480 11.700 14.600 

2000-2009 5.680 8.850 10.600 

    

 Energiforbrug til varmt brugsvand i kWh 

Årgang  80 m2 140-160 m2 180-200 m2 

1960-1969 1.270,0 2.381,3 3.175,0 

1970-1979 1.270,0 2.381,3 3.175,0 

1980-1989 1.270,0 2.381,3 3.175,0 

1990-1999 1.270,0 2.381,3 3.175,0 

2000-2009 1.270,0 2.381,3 3.175,0 

        

Samlet årligt energiforbrug til opvarmning i kWh 

Årgang 80 m2 150 m2 200 m2 

1970-1979 9.670,0 16.931,3 21.775,0 

2000- 6.950,0 11.231,3 13.775,0 
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I simuleringen anvendes energiforbruget for en husstand opført i perioden 1970-1979 og med 

en størrelse på 150 m2 (16.931,3 kWh). 

Energiforbruget fordeles ud på den enkelte time ved at anvende procentfordelingen [kolonne 

N]. Herved fås en effekt i kW som er et udtryk for den effektydelse som varmepumpen skal 

levere i den pågældende time.  

Bilag 6.2 – COP 

Den valgte COP-værdi for varmepumpen anvendes til at ”reducere” den fundne effektydelse. 

Dette på grund af, at varmepumpen reelt leverer en højere effekt i varme end forbrugt el. Den 

valgte COP-værdi for varmepumpen ligger på 2,0, hvilket kan synes lavt, men metodens 

formål er at bestemme det maksimale effekttræk på distributionsnettet.  Dette vil for 

varmepumpen forekomme i vinterperioden, hvor varmepumpens COP-værdi vil være lavere 

end dens gennemsnitlige årlige COP-værdi. Dens gennemsnitlige COP-værdifindes ved et 

gennemsnit af alle årets timer, hvor der optræder perioder, hvor varmepumpen vil præstere 

langt bedre. Der henvises til billede 3 som viser varmepumpens effektræk. 

 

Billede 3 – Varmepumpens effektræk med en COP-værdi på 2,0. Se [kolonne U] og markeringen med den ”blå firkant”. 
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Varmepumpens effekttræk anvendes efterfølgende som simuleringsprofil i beregningen af 

elektrificeringens påvirkning på distributionsnettet. 
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Bilag 7 – Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer 

til ny- og reinvesteringer 

 

Stationsnummer/ 

Kabelstrækning 
Behov 

Alternativ til 

investering 

Forventet 

idriftsættelse 

Maksimalt 

effekttræk fra 

forbrug [MW] 

  
Drives af enten 

elektrificering eller 
reinvestering 

  
Periode hvor 

behovet opstår 
Effekttræk i den 

pågældende periode 

60 kV TRANSFORMERSTATIONER 

EGB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 5,6 MW 

FSØ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 14,4 MW 

HDS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2022-2023 8,8 MW 

KLA Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 10,3 MW 

MLU Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 14,1 MW 

NIB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 12,5 MW 

STØ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 16,5 MW 

ØRU Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 6,8 MW 

BIR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 7,0 MW 

BLN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 8,4 MW 

BSY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 5,1 MW 

ING Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 9,6 MW 

LKL Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2022-2023 6,3 MW 

PAN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 11,5 MW 

SBS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 11,0 MW 

TOF Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 15,6 MW 
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TVE Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2022-2023 10,0 MW 

HNB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2024-2025 13,6 MW 

KJE Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2024-2025 13,4 MW 

SKS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2024-2025 4,9 MW 

SVL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2024-2025 5,4 MW 

VIV Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2024-2025 8,9 MW 

VLV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2024-2025 4,8 MW 

ANS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2024-2025 6,6 MW 

BLI Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,2 MW 

GØD Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 13,5 MW 

HAM Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 11,5 MW 

HSL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,3 MW 

LÅN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,9 MW 

RMI Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 19,4 MW 

SDT Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 12,2 MW 

TAN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 10,0 MW 

TEM Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 9,1 MW 

ØBI Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,4 MW 

ØBO Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,8 MW 

AGB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 7,5 MW 

ALN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 10,0 MW 

ASB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 5,7 MW 

BRM Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 10,6 MW 
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BRV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 9,0 MW 

BØR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 6,3 MW 

FRD Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 17,1 MW 

HOD Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 8,2 MW 

KRU Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 9,2 MW 

MØR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 5,1 MW 

NUS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2026-2028 5,2 MW 

OJS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 5,1 MW 

RBY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 13,8 MW 

RØM Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 9,8 MW 

SKO Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 6,0 MW 

TDV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 10,1 MW 

VRÅ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2026-2028 10,7 MW 

ALB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,4 MW 

AUL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,5 MW 

BRY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,5 MW 

EVG Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,2 MW 

FER Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,5 MW 

HAU Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 16,8 MW 

HDN Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 10,6 MW 

HER Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,8 MW 

HON Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 19,7 MW 

HRU Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 13,3 MW 
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HSS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,8 MW 

HVA Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 11,0 MW 

HVV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,1 MW 

HØS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 15,9 MW 

ILH Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,1 MW 

JEL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 11,4 MW 

KEJ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 20,0 MW 

KIB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,7 MW 

LBR Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 23,5 MW 

LGS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 13,2 MW 

LIN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,3 MW 

LMS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,8 MW 

LNG Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,5 MW 

LVB Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,3 MW 

MAR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,9 MW 

MBY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 22,9 MW 

MLI Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 7,3 MW 

OVL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,0 MW 

SBV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 14,1 MW 

SIL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 23,5 MW 

SKE Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 22,0 MW 

SKV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 23,4 MW 

SOH Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 19,5 MW 
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TDP Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 17,6 MW 

THO Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,2 MW 

VBY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 22,5 MW 

VIL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 22,8 MW 

VIS Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 9,2 MW 

VKH Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 12,2 MW 

VNG Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,0 MW 

VÆL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,6 MW 

VÅR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 16,5 MW 

ØBY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 21,2 MW 

ÅLE Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,9 MW 

AGS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,6 MW 

ASK Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 7,4 MW 

AUG Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,7 MW 

BEV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,2 MW 

BIB Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 5,6 MW 

BOV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 5,5 MW 

FEL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 6,7 MW 

FJV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 18,6 MW 

GBR Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 13,6 MW 

GDR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,3 MW 

HAV Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 13,8 MW 

HEA Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 7,4 MW 
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HJO Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,4 MW 

HJV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,1 MW 

HOP Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,3 MW 

HVG Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,6 MW 

HØH Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,0 MW 

HØJ Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,7 MW 

JLS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 10,2 MW 

KVS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 5,2 MW 

LND Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,0 MW 

LØJ Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 10,1 MW 

NOG Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 9,7 MW 

NOL Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 9,4 MW 

NSP Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 14,1 MW 

OLL Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 12,1 MW 

RAG Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,2 MW 

RDN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 6,0 MW 

RDS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 5,1 MW 

RKV Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,7 MW 

RKØ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,4 MW 

SAR Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 6,0 MW 

SHY Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 5,5 MW 

STV Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 5,3 MW 

SVE Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,6 MW 
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TSL Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 8,2 MW 

VOB Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 6,6 MW 

VOØ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 9,7 MW 

VSN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 5,8 MW 

VSP Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 11,2 MW 

ØLG Reinvestering 
Intet alternativ, anlægget 
er teknisk udtjent og skal 
skiftes 

2029-2033 14,7 MW 

ØSB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,9 MW 

ÅBN Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,8 MW 

ÅBS Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 8,5 MW 

ÅBY Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 11,8 MW 

ÅSB Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2029-2033 17,0 MW 

60 kV KABELSTRÆKNINGER 

ÅVV-SHE_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2023-2033 49-151 MW 

ÅVV-ÅBN_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2023-2033 45-133 MW 

BIL-EGR_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2025-2033 42-144 MW 

HAT-HON_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2025-2033 28-106 MW 

RHJ-ÅBN_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2025-2033 42-119 MW 

RIC-RIB_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2025-2033 17-57 MW 

RKV-RKØ_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2025-2033 33-96 MW 

AGD-NSP_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 36-122 MW 

BRD-HON_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 22-70 MW 

EGR-SKV_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 46-134 MW 

FER-VÅR_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 23-74 MW 
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HAV-HND Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 27-94 MW 

MAG-SMS_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 28-92 MW 

RKØ-RHJ_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 45-113 MW 

SHE-BLS_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 32-100 MW 

ULK-SØN_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 41-134 MW 

VLP-ULK_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2028-2033 37-124 MW 

AGD-JMK_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 43-96 MW 

BBR-SBS_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 33-64 MW 

BDM-BIL_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 20-40 MW 

BJH-BØT_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 49-99 MW 

BJH-GØD_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 38-75 MW 

BJH-KJE_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 40-81 MW 

BJH-KJE_060#3 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 40-81 MW 

BLI-EBJ_060#3 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 26-54 MW 

BRD-HON_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 33-69 MW 

BRO-MJA_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 46-103 MW 

BØR-VRÅ_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 23-52 MW 

DGA-HER_K1_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 31-58 MW 

DGA-HER_K2_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 30-57 MW 

EBJ-HAT_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 32-67 MW 

EBJ-HAT_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 32-67 MW 

EBJ-HAT_060#4 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 32-67 MW 

FER-VÅR_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 35-73 MW 
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FSØ-VIL_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 26-53 MW 

GLE-AGB_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 30-61 MW 

GLE-HOD_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 34-69 MW 

GLE-HOD_060_#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 34-69 MW 

HAT-HON_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 50-105 MW 

HAØ-ÅSB_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 35-69 MW 

HNB-VIS_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 23-45 MW 

HVV-VBY_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 20-43 MW 

JLS-RSØ_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 30-65 MW 

JMK-PAN_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 33-74 MW 

KAE-VAR_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 27-56 MW 

LAK-HAV_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 30-66 MW 

LAK-HAV_060_#3 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 30-66 MW 

LYK-RBY_060_K01#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 20-45 MW 

LYV-ÅDL_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 24-49 MW 

MAG-HAØ Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 46-92 MW 

MAG-HND Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 48-105 MW 

MLU-VOR_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 53-104 MW 

MOS-STØ_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 31-62 MW 

NSP-VRÅ_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 35-76 MW 

RAG-SØN_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 41-85 MW 

RSØ-SMS_060_#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 36-78 MW 

RSØ-SMS_060_#3 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 36-78 MW 
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SHE-BLS_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 47-99 MW 

SHE-VNS_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 33-67 MW 

SHE-VNS_060#2 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 33-67 MW 

SØN-SØK_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 22-43 MW 

ÅBS-SHE_060#1 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 31-62 MW 

ÅBS-SHE_060#3 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 31-62 MW 

ÅBS-SHE_060#5 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 31-62 MW 

ÅBS-ÅVÅ_060 Elektrificering 
Mulighed for at udskyde 
investeringen via 
fleksibilitet 

2033 23-47 MW 

Tabel 2 - Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer 
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Bilag 8 – Prisbeskrivelser 

 

De anvendte priser for investeringerne tager udgangspunkt i dataindsamling foretaget i 

efteråret 2021, hvor en arbejdsgruppe under i Dansk Energi regi har bidraget med data til 

”Tilslutningsbidrag – Standardpriser på nøglefærdige komponenter”. I dataindsamlingen 

differentieres priserne ud fra zoneinddelingen kendt fra den økonomiske benchmarking.  

Der er udarbejdet én pris for lavspændings-, mellemspændings- og højspændingskabler, som 

er en vægtet gennemsnits, hvor der er taget højde for zone-fordelingen i det eksisterende net. 

Dette betyder: 

• For lavspændingskabel antages det, at 80% af investeringerne foretages i zone 3, og 

20% i zone 4. 

• For mellemspændings-kabel antages det, at 70% af investeringerne foretages i zone 

3, og 30% i zone 4. 

• På højspændingskabel antages det, at 10% af investeringerne foretages i zone 3, og 

90% i zone 4. 

På 60 kV stationer er transformerstørrelsen udslagsgivende for, om der skal ske en investering 

på stationen. Vurderer det med modellen, at der skal ske en udskiftning på baggrund af 

elektrificeringen, så medtages prisen for den standart størrelse transformer, der kan håndtere 

belastningen i 2050. Omkostningen på investeringen er opgjort ved: 

• Der er beregnet en gennemsnitspris per MVA ved forøgelse af transformerstørrelse. 

Der benyttes standart transformerstørrelser i beregningen, og der forøges op til 

nærmeste standardstørrelse. 

• Der er tillagt en fast pris ved en investering i transformeren på en 60 kV station, 

herunder et beløb til ”håndtering”, kabler, fundament samt strømtransformere. Øvrige 

komponenter indgår ikke i beregningerne, da det antages, de kan genbruges. 

I beregninger for netstationer benyttes samme tilgang som 60 kV transformerne. Priserne 

differentieres ud fra netstationernes størrelse, hvor priserne afspejles i transformerens 

størrelse, kiosk, tavle samt montørtimer. 

 

I 2021 indsamlede Dansk Energi fremskrivninger for planlagte reinvesteringer hos 

netselskaberne, under forudsætning af et uændret effektbehov. Der blev i indsamlingen ikke 

Bilag 8.1 - Prisfastsætning af komponenter 

Bilag 8.2 - Reinvesteringer 
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taget højde for et højere elforbrug fremover, så det var alene 1:1 udskiftninger vurderet på 

baggrund af en aldersbetragtning.  

Til at bestemme reinvesteringerne er mængden af de enkelte netkomponenter fra 

indsamlingen medtaget. På baggrund i udviklingen af de seneste års priser, har vi justeret 

priserne, med de priser der blev indsamlet i arbejdsgruppen vedrørende ”Tilslutningsbidrag – 

Standartpriser på nøglefærdige komponenter”. 

 

De anvendte priser for investeringerne til VE-tilslutninger tager udgangspunkt i arbejdet med 

producentbetaling og metodeanmeldelsen deraf i regi af Dansk Energi. Som led i dette arbejde 

er indsamlet en række data vedrørende omkostninger til tilslutning af vedvarende energi. Det 

har bidraget til udregningen af en række standardpriser for tilslutninger af produktionsanlæg i 

Danmark. Udregningen af investeringerne til tilslutning af VE tager således udgangspunkt i 

disse standardpriser sammenholdt med de fremskrevne værdier for forventede mængder VE 

i elnettet i den givne periode. 

Denne fremskrivningsmetode er relativt simpel, men vi har på nuværende tidspunkt ikke et 

datagrundlag, som kan kvalificere den samlede pris yderligere. Brugen af standardpriser kan 

selvfølgelig medføre, at estimatet vil afvige fra de faktiske omkostninger, såfremt de nye VE-

anlæg placeres mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til kapaciteten i elnettet og den 

historiske placering af sådanne anlæg. Den samlede investeringsstørrelse vil således også 

kunne mindskes, hvis der ageres på incitamenter til en hensigtsmæssig placering af VE-

anlæggene. 

 

Investeringsbehovet i forhold til almindelige nytilslutninger til elnettet er estimeret ud fra 

niveauet af de seneste års gennemsnitlige årlige omkostninger til almindelige nytilslutninger.  

Herunder er priserne til tilslutning af større forbrugsenheder – såsom kollektive varmepumper 

og elkedler – fastsat ud fra 2022 priser pr. MW.  

Bilag 8.3 – Investeringer til tilslutning af VE  

Bilag 8.4 – Investeringer til almindelige tilslutninger 


