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1. Introduktion 

1.1 Baggrund 
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk 
aftale for perioden 2012 - 2020 som blandt andet omfattede opstilling af 450 
MW kystnære havmølleparker i Danmark inden 2020. Imidlertid blev 
beslutningen ændret i forligskredsen i Folketinget d. 14. juli 2014 som en del af 
vækstpakkeaftalen til i stedet at omfatte en reduktion af rammen for de 
kystnære havmølleparker fra 450 MW til 350 MW. 
 
Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for 
de kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og 
udbud for produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks 
områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, 
Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.  
 
Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage 
og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, 
VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for 
seks udpegede områder.  
 
Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest 
fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, 
eller hvilke havmølleparker, der skal realiseres. 
 
 
 

 
Figur 1-1 Tidslinje for det forventede projektforløb 

 
Nærværende dokument er en projektbeskrivelse, der vedrører de anlæg og 
installationer på land, som er nødvendige for tilkobling af Smålandsfarvandet 
Havmøllepark til det eksisterende danske kollektive elforsyningsnet. 
Projektbeskrivelsen beskriver rammerne for etablering, drift og demontering af 
landanlæggene. 
 

1.2 Myndighedsforhold 
Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og opstilling af 
elproduktionsanlæg på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette 
projekt. Energistyrelsen er dermed ansvarlig for på baggrund af bl.a. VVM-
redegørelsen at give tilladelse til etableringen af selve havmølleparken, herunder 
det interne kabelnet samt ilandføringskablerne frem til ilandføringspunktet ved 
kysten. 
 
Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede 
kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som 
skal etableres for at bringe strømmen fra havmøllerne ind i det danske kollektive 
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elforsyningsnet. Endelig er de berørte kommuner ansvarlige for at udarbejde 
nødvendige lokalplaner (med evt. tilhørende miljøvurderinger) for de dele af 
landanlæggene, som er lokalplanpligtige. 
 

1.3 Smålandsfarvandet Havmøllepark 
1.3.1 Projektet generelt 

Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet omfatter en havmøllepark med 
tilhørende landanlæg for tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. 
Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra kysten syd for Stigsnæs. 
Projektområdet fremgår af Figur 1-2 og omfatter: 
 
 Undersøgelsesområde for havmøller  
 Kabelkorridorer på land og på havet 
 Korridorer for potentiel kabelstation på land 
 
Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort 
undersøgelsesområde. Inden for dette område vil kun et areal på op til 44 km2 
blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken etableres med en 
installeret effekt på maksimalt 200 MW. 
 
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via 
nedgravede landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes 
eksisterende stationsanlæg i eltransmissionsnettet.  
 
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i 
Smålandsfarvandet, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt, jf. Figur 1-2. Fra 
ilandføringspunkterne planlægges landkabler etableret inden for en ca. 300 m 
bred og ca. 4,5 km lang kabelkorridor. Korridorerne strækker sig fra kysten ud 
for Østerhoved i en bue henholdsvis igennem og øst om et erhvervsområde og 
videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til 
transformerstationen ved Stigsnæsværket.  
 
Endelig er der udpeget et område til mulig etablering af en ny kystnær 
kabelstation mellem ilandføringspunktet og stationsanlægget ved Stigsnæs. 
Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op til 10.000 m2. 
 
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil 
afhænge af størrelsen af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte 
tilslutning til stationsanlægget på Stigsnæs eller tilslutning via en ny kystnær 
kabelstation. 
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Figur 1-2 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark 

 
Om havmølleparken i Smålandsfarvandet skal realiseres vil blive afgjort i 
forbindelse med et udbud, der først gennemføres, når VVM-redegørelsen for 
havmølleparken foreligger. Først når og hvis, der indgås koncessionsaftale for 
havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 
 
Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet 
udført i perioden fra 2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at 
producere el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år. 
 

1.3.2 Installationer på havet 
Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor 
undersøgelsesområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra 
blandt andet hensynet til energiudnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af 
de danske myndigheder. Koncessionshaver vil først blive udpeget i 2016, 
hvorefter projektering og etablering igangsættes. 
 
Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der 
kan blive opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 
stk. 3MW møller). Alternativt kan der blive tale om færre og større møller (fx 20 



 

 

Dok. 13/98286-1 5/32 

Energinet.dk 

stk. på op til 10 MW møller). Endelig kan der blive tale om møllestørrelser 
derimellem.  
 
Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 1-3.  
 
 

 

Figur 1-3 Mulige opstillingsmønstre for havmøller i Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 
Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne 
for en 3 MW mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i 
Tabel 1-1, idet det bemærkes at mindre afvigelser vil kunne forekomme, 
afhængig af endeligt valg af fabrikant. 
 

Tabel 1-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 
3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 
 
 
Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige 
opstillingsmønstre og funderingsmetoder samt møllekatalog med 
mellemstørrelser fremgår af en separat projekt- og anlægsbeskrivelse for anlæg 
på havet.  
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1.3.3 Installationer på land 

Ved etablering af et fuldt udbygget havmøllepark på 200 MW vil kabelanlægget 
på land bestå af følgende: 

 Fra kysten og frem til en kystnær kabelstation etableres 6 stk. 33 kV 
eller 3 stk. 50 kV kabelsystemer. Hvert system ligger i en separat 
kabelgrav. Arbejdsbæltet er op til 53 m bredt og det efterfølgende 
servitutbelagte areal er op til 42 m bredt. Afstanden fra kysten til 
kabelstationen skal være så kort som muligt. 

 Fra kabelstationen og frem til nettilslutningen ved Stigsnæsværket 
stationsanlæg etableres 1 stk. 132 kV kabelsystem. Arbejdsbæltet er op 
til 18 m bredt og det efterfølgende servitutbelagte areal vil være ca. 7 m 
bredt. Afstanden til Stigsnæsværket stationsanlæg er fra kysten ca. 3 – 
4,5 km afhængigt af om vestlig eller østlig korridor benyttes. 
 

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye 
kabelstationer og kobling til den eksisterende station i eltransmissionsnettet ved 
Stigsnæs.  
 
Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV 
eller 132 kV kabler afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et 
servitutareal omkring kablerne, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller 
etableres beplantning med dybdegående rødder. 
 
De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en 
ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra 
havmøllerne (op til 6 søkabler) føres videre i et enkelt kabel til eksisterende 
stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet på nuværende tidspunkt, 
om der skal etableres en ny kabelstation ved Smålandsfarvandet.  
 
Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i 
eksisterende stationsanlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der etableres 
nye kystnære kabelstationer eller ej. Tilslutningen kræver ombygninger og 
udvidelser af det eksisterende stationsanlæg. Ombygningerne består bl.a. af 
forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning af 
anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke 
være behov for udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.  
 
Den potentielle placering af en ny kabelstation samt de potentielle om- og 
udbygninger af eksisterende stationsanlæg på land beskrives i detaljer i afsnit 
3.4. 
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2. Kabelanlæg 
 

2.1 Kabelstrækninger 
På baggrund af en kortlægning af landområdernes beskyttelsesinteresser og 
potentielle arealmæssige bindinger, der kan være i konflikt med projektet, er 
der foretaget en indsnævring af undersøgelseskorridorerne for landkabler 
(selvstændig rapport). De planlagte indsnævrede korridorer inden for hvilke, der 
kan placeres landkabler i jorden, fremgår af Figur 2-1.  
 
 

 
Figur 2-1 Korridorer for etablering af nedgravede kabler på land ved Smålandsfarvandet Havmøllepark 

 
 

2.2 Kabelanlægget 
Et kabelanlæg karakteriseres ved: 
 
 Spændingsniveauet 
 Antallet af kabelsystemer og højspændingskabler 
 Lysledere 
 Jordledere 
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 Forlægningsmønsteret, - der er et udtryk for, hvordan kablerne placeres i 
kabelgraven 

 Kabelmaterialer og kabellængder 
 Bredde af arbejdsbælte langs kabelanlægget i anlægsfasen 
 Bredde af deklarationsbæltet langs kabelanlægget i driftsfasen 
 
Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner 
herunder en gravko til udgravning af kabelgrav, et spil til udtrækning af 
kablerne, en vogn med sand og en rendegraver til tildækning af kablerne og 
lukning af kabelgraven. Hertil kommer et antal traktorer, lastbiler og 
rendegravere til alle de logistiske opgaver. Anlægs- og støttemaskinel vil ikke 
være i permanent drift. Herudover vil der nær strækningen blive behov for 
etablering af 1-2 skurbyer. 
 

 
Figur 2-2: Kabeltromle anbragt i udstyr klar til udtrækning 

 
Kabelanlæggene vil i Jylland omfatte 33 kV kabler, 60 kV kabler eller 150 kV 
kabler. På Sjælland vil de omfatte 33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler. Uanset 
spændingsniveauet er anlægsmetoderne de samme. 
 
I dette projekt består hvert kabelsystem af 3 stk. en-fasede kabler, der skal 
ligge i én kabelgrav. Et eksempel på et 132 kV kabelsystem fremgår af Tabel 
2-1. Kabelsystemet omfatter: 
 
 3 en-fasede kabler lagt i flad forlægning med op til 400 mm afstand mellem 

de enkelte kabelledere. 
 1-3 tomrør til trækning af lyslederkabel til kommunikation og eventuel 

temperaturmålinger. 
 Eventuelt 1 jordlederkabel (det kan være 1x120mm² Cu). 
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Jævnstrøm / vekselstrøm Vekselstrøm 

Spændingsniveau [kV] 132 kV 

Kabelsystemer [stk.] 1  

Højspændingskabler [stk.] 3 

Lysleder [stk.] 1 

Jordleder [stk.] Evt. 1 

Lægningsmønster Fladforlægning 

Kabelmateriale Aluminium leder med PEX isolation 

Kabellængder [m] ca. 1.000 m - 2.500 m 

Tabel 2-1: Eksempel på tekniske data for et 132 kV kabelsystem 

 
Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver 
kabeltromle indeholder én kabellængde, der erfaringsmæssigt er på mellem 
1.000 – 2.500 m pr. tromle og har en vægt på op til 20 tons. 
 
Et typisk 132 kV højspændingskabel er opbygget som angivet på nedenstående 
billede. Opbygningen består af: 
 
 Inderleder, aluminium eller kobber. 
 Halvledende lag der er med til at styre det elektriske felt i kablet. 
 Isolation, XLPE ”cross linked Polyethylene” 
 Halvledende lag for styring af det elektriske felt i kablet. 
 Skærm af kobber- eller aluminiumstråde og/eller aluminiumsfolie. 
 Metalkappe, der sikrer radial vandtæthed. 
 HDPE kappe. 
 
Hvert kabel består af en aluminiumsleder omgivet af et trippelekstruderet 
isolerende plastmateriale. Herefter er der lagt en skærm omgivet af et lag af 
vandstoppende bånd på hver side, og som en sikring mod 
vandgennemtrængning er der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste kappe er i 
polyethylen og fungerer som mekanisk beskyttelse. 
 
Såfremt kablet grundet skade eller anden årsag skal erstattes, er der ikke nogen 
forureningsmæssig risiko ved evt. brud og senere skrotning, da der ved XLPE 
kabler er tale om såkaldte faste materialer, såsom plast og metaller, og det 
drejer sig derfor ikke om flydende materialer, som ved eksempelvis olie-
isolerede kabler. Dette betyder, at der ved skrotning af XLPE isolerede kabler 
følges den normale procedure for sortering og granulering hos en 
oparbejdningsanstalt. 
 
 
 

 

Figur 2-3: Eksempel på opbygning af et højspændingskabel 
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Kabler på de øvrige spændingsniveauer 33 kV og 50 kV er opbygget på samme 
måde som 132 kV kablet vist i ovenstående eksempel. De forskellige 
spændingsniveauer adskiller sig primært ved forskellig tykkelse af XLPE 
isolationslaget. 
 

2.2.1 Lyslederkabler 
Lyslederkabler ligger i samme kabelgrav som højspændingskablerne. Udover 
muffesamlingerne (se afsnit 2.2.5 Muffearbejde) vil der få steder indenfor 
projektområdet være behov for at etablere en brønd til lyslederkablet. Brøndene 
bliver nedgravet i 1,5 m dybde, de vil være ca. 1,5 m i diameter og vil have 
samme omfang som nedenstående brønde til link boksene. 
 

2.2.2 Link bokse 
I forbindelse med hver af kabelmufferne (se afsnit 2.2.5 Muffearbejde) er det 
nødvendigt at installere link bokse, som indeholder udstyr til jording af 
kabelskærmene og tilhørende overspændingsafledere. For at kunne efterse disse 
link bokse, vil de blive placeret i nedgravede brøndringe, som er lukket af med 
et brønddæksel. De øverste 30 cm af brøndringen samt brønddæksel vil være 
synligt over jorden. Et eksempel på et brønddæksel til en linkboks fremgår af 
Figur 2-4. 
 

 
Figur 2-4 Eksempel på overjordisk del af brønd til linkboks 

 
2.2.3 Anlægsarbejdet generelt 

I anlægsfasen vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte 
omkring kabeltraceet på 18 m, dette vil dog forsøges minimeret i det omfang 
det er muligt. Efter etablering af kablet vil der være et servitutareal på 7 m 
omkring kabelsystemet.  
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Figur 2-5: Arbejdsbælte på 18 m for et kabeltracé 

 
Ved flere parallelle kabelsystemer placeres de således, at både arbejdsbæltet og 
servitutarealet øges med 7 meter for hvert kabelsystem. Ved 6 kabelsystemer 
bliver arbejdsbæltet således 53 meter bredt og servitutarealet bliver 42 meter 
bredt. Flere parallelle kabelsystemer vil kun forekomme fra ilandføringspunktet 
ved kysten til koblingen til en kabelstation. Det planlægges således kun at føre 1 
kabel videre fra den pågældende kabelstation. 
 
Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde ad gangen. Først 
udlægges eventuelt jernkøreplader, og herefter afrømmes muldjorden over 
kabeltracéet samt det areal hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret.  
 
Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for 
arbejdsarealet. Herefter graves råjorden op, så kabelgraven får den ønskede 
profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgraven som muldjorden, men 
således at muldjord og råjord ikke kan blandes sammen. 
 
 
 

   
Figur 2-6 Kabelgrav med udlagte køreplader og opgravning af kabelrenden  

 
 
 



 

 

Dok. 13/98286-1 12/32 

Energinet.dk 

 

   
 Figur 2-7 Udlægning af sand over kablerne og sugespidsanlæg  

 
I bunden af kabelgraven lægges et ca. 5-10 cm komprimeret sandlag, hvorpå 
kablerne udtrækkes og udlægges. Efter at kabler og lyslederrør er placeret i 
kabelgraven, dækkes denne med 25-20 cm komprimeret sand. Sandet hentes 
fra et sanddepot langs traceet. Sandet transporteres og udlægges med særlige 
sandudlægningsvogne. 
 
Sandet over og under kablerne skal være af en særlig sammensætning af 
forskellige kornstørrelser for at give en god komprimering og ensartet 
varmeafledning fra kablet. Det er blandt andet evnen til at slippe af med varmen 
til omgivelserne, der bestemmer kabelforbindelsens evne til at overføre strøm. 
Der anvendes ca. 400 m3 sand pr. tromlelængde, det vil sige ca. pr. 1.450 m 
kabel. 
 
Over de 20 cm sand lægges et kraftigt rødt plastik dækbånd til mekanisk 
beskyttelse af kabelsystemet. Omkring 75 cm under det færdige terræn 
udlægges et advarselsnet med tekst, som angiver ejerskab af kabler, 
kontaktoplysninger mv.  
 
Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring 
kabelsystemet, og til sidst lukkes kabelgraven med muldjord.  
 
Der er meget lidt overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet, og det vil 
efterfølgende blive fordelt ud over tracéet. 
 
I områder med skrånende arealer, hvor der kan opstå en uønsket drænvirkning i 
sandlaget i bunden af kabelgraven, kan der lægges propper af ler (bentonit), der 
bryder sandlaget og dermed forhindrer horisontal drænvirkning. 
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Kabelgraven - svarende til kabeltræk af en tromlelængde (optil ca. 1450 m) - 
må forventes at stå åben i maksimalt en arbejdsuge. Typisk vil renden blive 
gravet 1. dag, kabelsystemets tre kabler trækkes 2. dag og reetablering 
(tilbagefyldning af jord i kabelgraven) 3. dag. Ved to parallelle kabelgrave kan 
disse også forventes at være etableret indenfor en uge, idet arbejdet kan 
effektiviseres ved mere arbejde på samme sted.  
 
Herefter vil de synlige spor af kabelsystemet være en række røde pæle på ca. 
1,0 meters højde, der skal markere forløbet i terrænet. Markeringspælene 
placeres ved vejkrydsninger og i markskel for at generere mindst mulig, men 
alligevel entydigt markere tracéet i landskabet. Et eksempel på en 
markeringspæl fremgår af Figur 2-8. 
 
 

 

Figur 2-8 Markeringspæl ved vejkrydsninger, markskel mv. 

 
Efter anlægget er færdigt, vil det være omfattet af et servitutbelagt bælte, der 
skal tinglyses på de berørte ejendomme. Det servitutbelagte bælte vil ligge 
indenfor arbejdsbæltet og bliver på 7 m per kabelsystem. I det servitutbelagte 
bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning med 
dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet kan udføres, 
men andre påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes efter 
aftale med Energinet.dk. 
 
 

   
Figur 2-9 Kabelrenden efter udlægning af jord 
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2.2.4 Kabeludlægning 
Kabeludlægning foregår ved, at kabeltromlerne transporteres i en 
specialfremstillet kabelvogn, der kører tromlen ud til kabelgraven. Det spil, som 
skal trække kablerne ud, placeres i den modsatte ende af kabelgraven, og 
spilwiren trækkes hen til den første kabeltromle, derefter trækkes kablerne ud 
enkeltvis. Kablet trækkes ud i kabelgraven på kabelruller, så kabelkappen ikke 
bliver beskadiget. Udtrækning omkring markante sving udføres ved hjælp af 
specielle ruller for at få tilstrækkelig stor bøjningsradius, og for at sikre kablet 
mod at glide op ad skarpe kanter. Efter kabeltrækningen placeres kablet i 
graven.  
 
Udtrækning af 1 kabellængde varer ca. 1½-2 timer. I hver kabelgrav trækkes 
der sammen med kablerne 1-3 tomrør (d = 40 mm) med ud. Senere kan der 
blæses lyslederkabler ind i disse rør, dels til temperaturovervågning af kablet, 
dels til kontrolfunktion af el-forbindelsen. Lyslederinstallationerne følger 
kabeltracéet.  
 

2.2.5 Muffearbejde 
For hver kabellængde skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde foregår ved 
hjælp af en montagecontainer på ca. 2,5 x 6 m. Arbejdsperioden for 
muffearbejdet til en muffegruppe, det vil sige samling af de tre kabler i 
kabelgraven (3 muffesamlinger), er ca. 5-6 arbejdsdage. 
 
Selve samlingen af kablerne med muffer giver ikke anledning til installationer 
over terræn, da installationerne vil være nedgravet ca. 1,5 meter under terræn. 
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Figur 2-10: Muffesamlinger og dækplast 

 
 

2.2.6 Oplagspladser 
Der er behov for at etablere et antal oplagspladser i nærområdet ved et 
kabeltracé. Der er dels tale om depotpladser og dels om tromledepoter. 
 
Depotpladser er typisk på 2.000-2.500 m². De anvendes hovedsagelig til 
oplagring af rent sand, der skal bruges som sandfyld i kabelgraven. 
Depotpladserne kan også bruges til parkering af entreprenørmaskiner, som 
anvendes til arbejdet langs kabeltraceet. 
 
Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med 
højspændingskabler. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 1-3 km 
kabeltracé, således at hver depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves 
til at lægge to kabellængder.  
 
Da kabeltromler er meget tunge - vægten af en kabeltromle kan variere fra ca. 
17 til 20 tons, - foregår transporten på blokvognskøretøjer, som ikke på nogen 
måde er terrængående. Derfor stilles der ekstra store krav til de midlertidige 
foranstaltninger i terrænet, hvor tromlepladserne indrettes. 
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Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret på dyrkede arealer eller 
lignende, hvor der ikke er risiko for at skade naturen. Pladserne vil blive 
etableret ved at udlægge køreplader for at mindske risikoen for strukturskader. 
 

 
Figur 2-11 Eksempel på tromledepot 

 
2.2.7 Midlertidige kørespor 

Udover det arbejdsspor der bliver etableret langs med kabelgraven, vil der være 
behov for at benytte et antal midlertidige køreveje for at få adgang til 
kabeltracéet fra eksisterende veje. Disse kørespor anvendes til transport af 
kabeltromler, sandfyld, materiel mv. 
 

2.2.8 Grundvandssænkning 
På strækninger med højt grundvandspejl sænkes grundvandet midlertidigt enten 
ved installering af sugespidsanlæg (kun ved sandrige jordbundsforhold) eller ved 
forudgående nedpløjning af et plastdræn i og under kabelgraven (ca. 2,0 m 
under terræn). Plastdrænet tilsluttes en række pumper placeret langs 
kabelgraven med passende afstand. Når kablerne er lagt, lukkes plastdrænet, så 
det ikke længere bliver benyttet. 
 
Hvis der er tale om en mere lokal forekomst af vandrige jordlag foretages 
oppumpningen eventuelt via et sugespids-anlæg direkte i kabelgraven. For 
begge metoder gælder, at det oppumpede vand ikke må ledes direkte til søer 
eller vandløb, da der kan ske sedimentspredning eller spredning af okker, som 
skader vandmiljøet. 
  
Det oppumpede vand ledes ud over det åbne terræn til passiv nedsivning efter 
aftale med ejeren og den ansvarlige miljømyndighed. Langs kabeltracéet er der 
tale om helt lokale grundvandssænkninger af meget begrænset varighed (1-2 
dage). Ved muffesamlinger på kablerne kan der være tale om 
grundvandssænkninger på op til 10 dages varighed. 
 
I områder hvor undersøgelsesbæltet forløber gennem områder med særlige 
drikkevandsinteresser kan der være skærpede krav til afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med kabellægning og særligt herunder grundvandssænkning. 
Eventuelle skærpede krav fastlægges af miljømyndigheden i forbindelse med 
ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven. 
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2.2.9 Kabellægning ved underboring 
De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved 
nedgravning, kan kablet blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved 
styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje, beskyttede diger og evt. 
læhegn ikke bliver påvirket af gravearbejdet. 
 
Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af en 
arbejdsplads på ca. 25 m² i den ene ende af underboringen, samt en mindre 
plads af samme størrelsesorden til sammensvejsning af plastforingsrør i den 
anden ende af underboringen. Underboringen sker inden etablering af kabelgrav 
på resten af strækningen. 
 
Underboring sker ved, at der bores et rørformet hul i jorden, i hvilket der 
placeres et plastforingsrør for hvert kabel. Kablet trækkes derpå igennem 
foringsrøret, og foringsrøret fyldes efterfølgende med bentonit. Dette gøres af 
hensyn til kravet om varmeafledning fra kablerne. Den indvendige diameter på 
et foringsrør kan være ca. 150-180 mm, og den udvendige diameter kan ligge 
mellem 180 mm og 200 mm. Dette kan dog ændre sig under projekteringen af 
projektet. 
 
Ved styret underboring anvendes boremudder, der består af en opslæmning af 
ler (fx bentonit), der under boringen pumpes ned og rundt i borehullet for at 
reducere friktion og transportere boremateriale til overfladen. Bentonit er en 
naturligt forekommende lerart, der består af ca. 50% siliciumdioxid (SiO2), 20% 
aluminiumtrioxid (AlO3), 3% jernoxid (Fe2O3) samt oxider af calcium, 
magnesium, natrium og kalium, plus krystalvand (ca. 5%). Herudover kan 
borevæsken være tilsat forskellige komponenter for at optimere egenskaberne, 
fx baryt, salt, organiske polymerer. 
 
 

   
Figur 2-12: Etablering af underboring 

 
Normalt er underboringer mellem 15 - 300 meters længde. I særlige situationer 
kan længere strækninger dog underbores helt op til 1.000 meter. Der er flere 
forhold, som afgør den mulige længde af en underboring, og det er derfor 
nødvendigt at lave en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Underboring ved 
vandløb skal holde mindst 1 meters afstand til den regulativmæssige fastsatte 
bundkote for vandløbet og afslutningsvis opsættes markeringsstandere på begge 
sider af vandløbet. 
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Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For 
at fastlægge et boreprofil kan der udtages enkelte jordbundsprøver. 
Forundersøgelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen 
og mindske risikoen for blow-ups, det vil sige, at boremudderet (bentonit) 
skyder op i det terræn, som boringen føres under. 
 

2.2.10 Gravekasse 
I forbindelse med det øgede antal af kabellægninger er der udviklet flere 
alternativer metoder til nedlægning af kabler. En af disse metoder, der eventuelt 
kunne være aktuel på dette projekt, er gravekassen.  
 
Princippet i kabelnedlægningen er stort set det samme som ved beskrivelsen af 
anlægsaktiviteterne som beskrevet i ovenstående afsnit, men den væsentligste 
forskel er, at kablerne først udlægges, hvorefter det nedgraves løbende gennem 
en specialudviklet gravekasse (se billederne). 
 
 

   
Figur 2-13: Kabelnedlægning med gravekasse 

 
Opbygning 
Gravekassens opbygning består af to dele. I den forreste del føres 
højspændingskabler og lyslederrør ned i kabelgraven og styres på plads, således 
at højspændingskabler og lyslederrør placeres med den ønskede indbyrdes 
afstand. Den bagerste del består overodnet set af en sandkasse, der sikrer, at 
der opnås den krævede sandopfyldning omkring højspændingskabler og 
lyslederrør. 
 
Arbejdsgang 
Arbejdsgangen ved anvendelse af gravekassen foregår ved, at muldlageret først 
afrømmes i den ønskede arbejdsbredde. Herefter udtrækkes kablerne mellem 
kørevejen og det afrømmede muldlag. Selve kabelgraven udgraves herefter i 4-
5 meters stræk med profilskovl, der løbende placerer råjorden langs muldjorden 
for at sikre, at råjord og muldjord ikke sammenblandes. Herefter trækkes 
gravekassen igennem den 4-5 meter opgravede kabelgrav, hvorved 
højspændingskabler og lyslederrør placeres og tildækkes med sand og 
plastdækplader i én og samme arbejdsgang. Umiddelbart efter gravekassen 
føres råjorden løbende tilbage i kabelgraven, og der udlægges et tyndt 
advarselsnet samtidigt med, at kabelgraven komprimeres ved tryk fra 
gravemaskinens larvebånd. Afslutningsvis udlægges den afrømmede muldjord, 
og hele arbejdsarealet retableres ved harvning. 
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Fordele ved gravekasse 
Ved anvendelse af gravekassen udgraves og tildækkes kabelgraven løbende i 
modsætning til den åbentstående grav. Ligeledes er en væsentlig forskel, at 
kablerne udlægges ovenpå jorden for derefter at blive ført ned i kabelgraven. 
Gravekassen er således ikke så ”sårbar” overfor grundvandsholdige områder, 
som metoden med åbentstående grav er, idet kabelgraven kun er åben over en 
kort afstand i kort tid. I langt de fleste tilfælde ses der ikke behov for etablering 
af grundvandssænkning ved anvendelse af gravekasse. Grundvandssænkning 
etableres dog ved muffegrave, hvor de enkelte kabelender sammenføres.  
 

2.2.11 Krydsning af fremmede lednings- og røranlæg 
Kabelanlæggets krydsning af fremmede ledninger eller rør udføres på forskellige 
måder, alt efter hvad der skal krydses, og hvilke krav den givne ledningsejer har 
til krydsninger. Den enkleste metode er frigravning og understøtning af den 
krydsede ledning, hvor kabelanlægget kan udtrækkes under. En anden mulighed 
er frigravning af den krydsede ledning og udlægning af trækrør til 
kabelanlægget, hvorefter den krydsede ledning kan tildækkes før udtrækning af 
kabelanlægget. Den mest omfattende krydsningsmetode er styret underboring, 
som fortrinsvis benyttes, hvis der er tale om krydsning af større lednings- eller 
røranlæg. 
 

2.3 Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner 
Den forventede varighed af anlægsarbejder i forbindelse med kabellægning er 
vurderet til 2 måneder.  
 
Til etablering af et 132 kV kabelanlæg vil der være behov for et antal 
anlægsmaskiner. Der er herunder angivet et skønnet omfang af antal og typer af 
maskiner som vil blive anvendt i anlægsperioden. Til etablering af kabelanlæg 
med lavere spændingsniveau skal samme typer maskiner anvendes, dog i 
mindre omgang. 
 
 5 stk. gravemaskiner, 7 til 32 tons  
 4 stk. rendegravere  
 4 stk. traktorer  
 4 pladsbiler  
 1 lastbil  
 1 gummiged  
 2 underboringsmaskiner  
 3-4 sandvogne  
 1 blokvogn  
 1 slamsuger 
 3-5 lastbiler for udlægning af køreplader 
 1 trækspil 
 3 blokvogne til levering af kabeltrom-ler på depoter langs tracéet 
 2-3 lastbiler til levering af sand på depoter langs tracéet  
 
Der er tale om en overslagsmæssig opgørelse baseret på Energinet.dk’s 
erfaringer fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen har til formål at give et indtryk af 
størrelsesordenen af trafikarbejdet og driftstiden ved anvendelse af 
entreprenørmaskiner. 
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De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem 
anlægsarbejdet men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er 
påkrævet. Antallet af timer, som maskinerne skal anvendes i pr. døgn, vil 
afhænge af, hvor vanskelige forhold der er til at udføre anlægsarbejderne i. 
 

2.4 Aktiviteter i driftsfasen 
Kabler vedligeholdes ikke. Der sker derfor ingen aktiviteter på kabelstrækninger 
i driftsfasen, med mindre kablet rammes af en fejl. Hvis et kabel går i stykker, 
så graves ned til det fejlramte sted. Det fejlramte stykke af kablet fjernes og 
erstattes med et nyt kabelstykke. Kablet samles med muffer. Der anvendes 
samme procedure som ved etablering af kablet. Kabelfejl forekommer sjældent, 
og som hovedregel kun på grund af ydre påvirkninger som gravearbejder, der 
sker for tæt på kablerne. Kabler i det åbne land er beskyttet med et 
deklarationsbælte, og her forekommer fejl meget sjældent. 
 
Kabeltraceer i det åbne land inspiceres ved overflyvning med 1-2 års interval. 
Konstateres det ved inspektionen, at der gror træer med dybdegående rødder 
eller at der er sket f.eks. gravearbejder i deklarationsbæltet, så inspiceres dette 
nærmere. Træer med dybdegående rødder fældes og bortskaffes. Buske og 
anden vegetation tillades i deklarationsbæltet. Liste, over træer/buske som ikke 
kan tillades pga. dybtgående rødder, kan erhverves hos Energinet.dk. 
 

2.5 Demontering af kabelanlæg 
Den forventede levetid for kabelsystemer er ca. 40 år, og kablesystemer 
skrottes, når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabler 
vil der foregå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som i anlægsfasen.  
 
Der vil være behov for et arbejdsareal på ca. 18 meter langs med kabeltracéet, 
hvor råjord, muldjord og sand fra kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej 
langs kabelrenden, eventuelt ved hjælp køreplader, hvis det er nødvendigt. 
 
Herefter opgraves kablerne, og de afskæres i passende længder, således at de 
kan blive transporteret fra arbejdsområdet til en dertil egnet 
oparbejdningsanstalt. Kablerne er opbygget af såkaldte faste materialer, såsom 
plast og metaller og indeholder derfor ikke flydende materialer, som ved 
eksempelvis olie-isolerede kabler. Der er derfor ikke nogen forureningsmæssig 
risiko ved opgravning af kabelsystemet.  
 
Kablerne kan genbruges i miljøgodkendte anlæg.  Metallet frigøres med henblik 
på genbrug, og plastisolationen fjernes fra metaller ved afskæring. 
Plastmaterialet kan findeles og genbruges ligesom metallerne. 
 
De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring kan 
kablerne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt 
med bentonit og forseglet. 
 

2.6 Materialeforbrug til kabler 
Nedenfor er angivet hvilke materialer, som et kabel består af samt anslået 
forbrug til henholdsvis 33 kV, 50 kV og 132 kV kabler.  
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Tabel 2-2 Anvendte materialer til kabler 

Ledermateriale Aluminium (Al) 
Ledertype Massiv 

Runde tråde/komprimeret 
Profiltråde 
Segmenteret/Milliken 

Lederskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 
Isolation Ekstruderet PEX 

(krydsbundet polyætylen) 
Isolationsskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 
Metallisk skærm Al-/Cu-tråde i modspiral mod lederens tråde 

Foldet Al-laminat til radial vandtæthed 
(Svejset og/eller limet, kan erstatte tråde) 

Langsgående vandtætning Kvældbånd under og eller over skærmtrådende 
Kappe Ekstruderet PE, som regel med et ydre 

halvledende lag, med markering (tekst) 
 
 
Der er ligeledes angivet et anslået materialeforbrug til kabler. 
 

Tabel 2-3 Anslået materialeforbrug 

Materialer Forbrug 
33 kV kabler (aluminium, polyætylen) ca. 30 tons pr. 2 km. 

kabelsystem (3 faser) 
50 kV kabler (aluminium, polyætylen) ca. 40 tons pr. 2 km. 

kabelsystem (3 faser) 
132 kV kabler (aluminium, polyætylen) ca. 53 tons pr. 2 km. 

kabelsystem (3 faser) 
 
 

2.7 Fokusområder 
Se baggrundsrapporter vedrørende kortlægning af arealinteresser (ATR 19) for 
forhold der har betydning for placeringen af kablerne, herunder fx vandløb, 
beskyttede diger, infrastruktur mv. 
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3. Stationsanlæg 

3.1 Generelt 
I forbindelse med nettilslutningen af havmølleparken skal der foretages 
udvidelser af eksisterende stationsanlæg og evt. etableres en ny kabelstation: 
 

 Ny kabelstation (fremskudt transformer): Ilandføringskablerne kan 
bestå af 1-6 stk. 33 kV kabelsystemer (alternativt færre 50 kV 
kabelsystemer). For at mindske både investeringer og elektriske tab i 
nettilslutningsforbindelsen planlægges ilandføringskablerne forbundet til 
en transformer så tæt på ilandføringspunktet som muligt, hvor 
spændingen transformeres op til det spændingsniveau, som passer til 
det eksisterende eltransmissionsnet. Dette vil potentielt omfatte 
etablering af en ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer), 
hvorfra strømmen fra havmøllerne føres videre i et enkelt kabel til en 
eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet på 
nuværende tidspunkt, om der skal etableres en ny kystnær kabelstation.  
 

 Udvidelse af eksisterende stationsanlæg: Tilslutningen af 
havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i et 
eksisterende stationsanlæg på land. Dette er tilfældet uanset, om der 
etableres en ny kystnær kabelstation eller ej. Tilslutningen kræver 
mindre ombygning og udvidelse af det eksisterende anlæg. 
Ombygningen består bl.a. af forlængelse af eksisterende koblingsanlæg 
ved tilføjelse af flere felter på stationernes samleskinner, hvortil 
kablerne kan tilkobles samt mulig yderligere udbygning af anlæggene 
afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. 

I de følgende afsnit gives generelle beskrivelser af henholdsvis en ny 
kabelstation og udbygning af de eksisterende stationer.  
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Figur 3-1 Principskitse af ny kabelstation (fremskudt transformer) 

 
 

3.2 Nye kabelstationer 
Det kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation (fremskudt 
transformer), hvor spændingen optransformeres og ilandføringskabler samles til 
et enkelt kabel, der føres til det eksisterende elnet. Der gælder samme 
principielle opbygning uanset om spændingsniveauet i det eksisterende elnet er 
132 kV eller 50 kV. Den nye kabelstation skal forbindes til det eksisterende elnet 
med et 132 kV kabel. 
 
En principskitse for opbygningen af en ny kystnær kabelstation, der kan omfatte 
op til to transformere, kompenseringsspole, samleskinner samt bygninger til 
afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv., fremgår af Figur 3-1. Et eksempel 
på en tilsvarende eksisterende stationsanlæg  fremgår af Figur 3-2.  
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Figur 3-2 Eksempel på udendørs kabelstation svarende til de potentielle nye kystnære kabelstationer. 
Nederste illustration af kabelstation (Fra Urland 2015) 

 
En ny kystnær kabelstation kan komme til at bestå af følgende komponenter. 
 
 En bygning på op til ca. 500 m2 og op til 7 m højde, der skal rumme 33 kV 

GIS koblingsanlæg, to batterier, simpel stationskontrol, fjernkontrol, 
fiberinstallation, og relætavler. Eksempler på eksisterende stationsbygninger 
fremgår af Figur 3-3. 
 

 En 33/132 kV udendørs fremskudt transformer med en højde på ca. 6,5 m. 
Transformeren er indbygget i en ståltank, som er fyldt med op til 100 m3 
olie til elektrisk isolation og køling. Da den er oliefyldt, placeres den på et 
fundament med et reservoir, der kan rumme hele oliemængden. Ved 
udendørs placering, hvor den er eksponeret for regnvand, afledes dette via 
en olieudskiller til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, 
og al olien tilbageholdes i reservoiret. Samtidig afgives alarm til 
døgnbemandet kontrolrum hos eltransmissionsselskabet. Der er således 
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ingen risiko for udledning af olie til miljøet. Eksempler på udendørs 
transformere fremgår af Figur 3-4. 

 
 En 132 kV udendørs afbryder. 

 
 Samleskinner med højder på op til ca. 10 m. 

 
 Lynfangsmaster, højde ca. 18 m. 

 
 Eventuelt en kompenseringsspole med en højde på ca. 6,5 m. En 

kompenseringsspole modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen 
ville denne kondensatoreffekt betyde, at kablernes evne til at overføre 
energi ville blive begrænset. Spolen består af kobbertråd isoleret med papir 
og omviklet af en jernkerne. Hele konstruktionen er indbygget i en tank, der 
ligesom transformeren er fyldt med op til 100 m3 olie til elektrisk isolation og 
køling. Da den er oliefyldt, placeres den tilsvarende transformeren (se 
ovenfor) på et fundament med et reservoir, der kan rumme hele 
oliemængden. Eksempler på udendørs kompenseringsspoler fremgår af Figur 
3-5. 

 
 Et hegn rundt om området svarende til kravene i 

stærkstrømsbekendtgørelsen. 
 

 Eventuel afskærmning mod visuelt indblik rundt om stationen, fx i form af 
træer og buske. 

 
Arealbehov til en ny kabelstation vil være op til 10.000 m2, herunder inklusive 
areal til eventuel afskærmning i form af fx beplantning. 
 
Etablering af stationsområdet, som omfatter byggemodning, terrænregulering, 
etablering af tilkørselsveje og evt. afvanding kan normalt gennemføres i en 
periode på 8-10 uger. 
 
 
 

   

Figur 3-3 Eksempler på stationsbygninger på 132 kV kabelstation 
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Figur 3-4 Eksempler på udendørs 150/60 kV transformer og 132/50 kV transformer  

 
 

   
Figur 3-5 Eksempler på udendørs 150 kV kompenseringsspole og 132 kV kompenseringsspole 

3.3 Udvidelse af eksisterende stationsanlæg  
Tilslutningen til det eksisterende elforsyningsnet sker i eksisterende 
stationsanlæg (koblings- og transformerstationer) på land. Den pågældende 
station skal ombygges og udvides med flere koblingsanlæg og muligvis 
kompenseringsspoler for de nye kabelanlæg fra havmølleparken. Omfanget af 
ombygningerne vil afhænge af parkstørrelse, spændingsniveau og om der 
etableres en ny kystnær kabelstation. 
 
I de fleste tilfælde vil udvidelserne af de eksisterende stationsanlæg kunne 
foretages inden for de eksisterende stationsområder, men i nogle tilfælde vil det 
være nødvendigt at udvide stationsområdet for at få plads til de nye anlæg. Det 
kan i sjældne tilfælde forekomme, at udvidelser medfører ændringer i 
eksisterende jordvolde, der har til formål at være visuelt afskærmende. For at 
bevare den visuelle afskærmning kan det i den forbindelse være nødvendigt at 
etablere en spunsvæg.  
 
Alle de nye anlægsudvidelser vil være af samme type og karakter som de 
anlæg, der allerede findes på de eksisterende stationer, med mindre der på 
grund af krav fra myndigheder skal anvendes en anden udformning end den 
eksisterende. Eksempler på eksisterende lignende anlægstyper fremgår af Figur 
3-3, Figur 3-4 og Figur 3-5. 
 
 

3.4 Stationsanlæg, Smålandsfarvandet 
Tilslutning til et eksisterende stationsanlæg (Stigsnæs) ved Smålandsfarvandet 
vil som udgangspunkt kræve en udbygning af det pågældende anlæg. Dette kan 
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omfatte såvel udendørsanlæg svarende til de eksisterende installationer og/eller 
indendørsanlæg, der omfatter opførelse af nye bygninger.  
 
Mulig etablering af en ny kabelstation (fremskudt transformer) til transformering 
af kabelspænding og samling af flere kabler i ét kabel, der føres frem til et 
eksisterende stationsanlæg vil omfatte såvel bygninger som udendørs 
elinstallationer. 
 
De planlagte tilslutninger til el-nettet på land beskrives i de følgende afsnit. Der 
gives eksempler på de mest omfattende om- og udbygninger af landanlæg som 
betragtes som ”worst case” i relation til potentielle påvirkninger af miljøet i 
områderne omkring landanlæggene. 
 

3.4.1 Ny kystnær kabelstation 
Det kan blive aktuelt at etablere en ny kystnær kabelstation (132/33 kV el. 
132/50 kV fremskudt transformer). Kabelstationen vil blive placeret indenfor en 
af korridoren for kabelstation angivet på Figur 2-1. Fra stationen føres et nyt 
kabel til stationsanlægget ved Stigsnæs. Den nye kabelstation kan få et layout 
som beskrevet i afsnit 3.2, hvilket omfatter et areal på op til 10.000 m2. 
 

3.4.2 Stationsanlæg ved Stigsnæs 
Hvis der etableres en ny fremskudt transformering kystnært ved det nordlige 
ilandføringspunkt, jf. afsnit 3.4.1, skal der foretages tilslutning til og ombygning 
af det eksisterende stationsanlæg på Stigsnæs. Udvidelsen vil omfatte ekstra 
samleskinner, evt. udskiftning af eksisterende kompenseringsspole mv., inden 
for arealet af det eksisterende anlæg. Ombygningen forventes at være relativt 
begrænset. 
 
Hvis kablerne fra den potentielle havmøllepark føres direkte til Stigsnæs vil der 
ligeledes skulle foretages ombygning og udvidelse af det eksisterende anlæg. 
Omfanget af udvidelsen vil være afhængig af størrelsen af den potentielle 
havmøllepark og størrelsen af spændingen, der føres i land. 
 
Ved ilandføring af 33 kV/50 kV kabler og direkte tilslutning til anlægget på 
Stigsnæs forventes det dog, at der uanset parkstørrelse vil blive tale om 
tilslutning til 132/33 kV transformering på grund af anlæggets kompleksitet. Ved 
ilandføring af 50 kV kabler og direkte tilslutning kan der tilsvarende højst 
tilsluttes to kabelsystemer, da der ikke er mulighed for at udvide Stigsnæs. 
 
Den største potentielle udvidelse af stationsanlægget på Stigsnæs, svarende til 
”worst case” ift. anlægsmæssige påvirkninger af det omgivne miljø, omfatter 
således op til to nye 132/33 kV transformere, kompenseringsspole, nye 
samleskinner samt bygninger til afbrydere, kontrolanlæg, hjælpeudstyr mv. Den 
potentielle udvidelse fremgår af Figur 3-6.  
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Figur 3-6 Maksimal udbygning af det eksisterende anlæg på Stigsnæs (132/33 kV) 

 
3.5 Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner 

Til udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for et antal 
anlægsmaskiner. Der er herunder angivet et skønnet omfang af antal og typer af 
maskiner som vil blive anvendt i anlægsperioden. Der er tale om en simpel 
opgørelse baseret på Energinet.dk’s erfaringer fra tilsvarende opgaver. 
Opgørelsen skal betragtes som overslagsmæssig med det formål at få et indtryk 
af størrelsesordenen af anvendelse af entreprenørmaskiner. De angivne 
maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem 
anlægsarbejdet men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er 
påkrævet. 
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Station  Skønnet antal og type af maskiner  Forventet 
varighed 

Ny kabelstation 
 
 
 
 
 
 

1 gravemaskine, 7 til 32 tons 
2 rendegravere/ minigraver 
1 lastbil / dumper 
1 gummiged 
1 traktor med kran / lastbil med kran
1‐2 person lifte 

12‐18 måneder 

Stigsnæs  1 gravemaskine, 7 til 32 tons 
2 rendegravere/ minigraver 
1 lastbil / dumper 
1 gummiged 
1 traktor med kran / lastbil med kran
1‐2 person lifte 

9‐12 måneder 

 
 

3.6 Materialeforbrug og råstoffer til etablering af stationsanlæg 
Til udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for en vis mængde 
materialer og råstoffer, samt fjernelse af råjord. De forventede maksimale 
mængde fremgår af nedenstående tabeller. 
 
Station  Materiale  Skønnet mængde 

Ny kabelstation  Råjord 
Grus 
Beton (fundamenter) 
Armeringsstål 
Stål galvaniseret 

5000 m3 
2000 m3 
1500 m3 
40 tons 
80 tons 

Stigsnæs  Råjord 
Grus 
Beton (fundamenter) 
Armeringsstål 
Stål galvaniseret 

2000 m3 
1000 m3 
1500 m3 
40 tons 
80 tons 

 
 
 
 

4. Støj 
Både luftledninger og stationer udsender akustisk støj under almindelig drift. Et 
jordkabel udsender ikke hørbar akustisk støj, men der vil være støj fra de 
tilknyttede overgangsstationer og transformerstationer. 
 
Den vigtigste form for støj, der optræder fra højspændingsanlæg, er koronastøj. 
Styrken af koronastøjen afhænger især af spændingen, men også 
luftfugtigheden er afgørende for støjen, der er kraftigst i fugtigt vejr. 
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I driftsfasen kan der være støj fra transformatorstationer. Støjen er ikke 
konstant, men vil afhænge af spændingen og meteorologiske forhold. Der 
etableres ingen nye strækningsanlæg som luftledninger i dette projekt. Da 
stationsanlæg som udgangspunkt etableres som udendørs luftisoleret (AIS) 
anlæg vil der internt i stationen være forbindelser mellem komponenterne, fx 
transformere og samleskinner, der er udformet som korte luftledninger. 
 
Ud over koronastøj vil der fra stationsanlæg komme støj fra større 
anlægskomponenter som transformere og kompenseringsspoler. Denne støj 
forekommer i alt slags vejr. Støjen stammer fra vibrationer i transformerens og 
kompenseringsspolens jernkerne (denne støj har en frekvens på 100 Hz), samt 
kølernes blæsere, når disse er i drift. Under typisk drift sidst på eftermiddagen 
er der tæt på komponenterne målt et støjniveau fra en 400/150 kV-transformer 
på 85 dB (A) uden blæserene kørende og på 93 dB (A) med blæseren kørende. 
Fra en kompenseringsspole er støjniveauet tilsvarende 91 dB (A). I en afstand 
på 120 meter fra en kompenseringsspole eller en transformer (med blæseren 
kørende), over plant terræn og uden afskærmning, ligger støjniveauet på 
omkring 40 dB (A). 
 
Se i øvrigt baggrundsrapport vedrørende støjudbredelse fra stationsanlæg (ATR 
23) for nærmere beskrivelser af kildestyrker og støjudbredelse. 
 
 
 
 
 
 


