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1. Baggrund for projektet 
Energinet Eltransmission A/S, benævnt Energinet i det følgende, ejer og driver eltransmissionsnettet i Danmark. Radsted 
132 kV transformerstation i Guldborgsund Kommune skal udvides med en reaktor for at kunne modstå evt. udfald på 
tekniske komponenter i området.  Placering af Radsted station fremgår af kortet nedenfor (Figur 1). 
 

 

Figur 1  Kortet viser placeringen af transformerstation Radsted 
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1.1 Projektbeskrivelse 

Denne projektbeskrivelse beskriver anlægsarbejdet og de komponenter, der skal etableres. Projektbeskrivelsen beskriver 
ikke forhold eller anlæg, som hverken ændres eller berøres af projektet. Det betyder at beskrivelsen af drift af den eksi-
sterende station, helt udgår, fordi den efter udvidelsen fortsætter uændret i forhold til nuværende drift.  
 
1.2 Projektet indgår i Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan) 

Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan) kortlægger reinvesteringsbehov i eksisterende 
transmissionsanlæg samt begrænsninger i transmissionsnettet, som følge af forventede fremtidige ændringer i elfor-
brug, vedvarende energi (VE)-produktionsanlæg og handel med naboområder. Hvad angår udbygningsdelen fokuserer 
RUS-planen på netbegrænsninger, og hvilke netløsninger der kan fjerne de påviste begrænsninger. 
 
Etablering af 132 kV reaktor på transformerstation Radsted indgår i projektporteføljen omfattet af Energinets udbyg-
ningsplan. 
 

2. Projektet 
Projektet omhandler etablering af en 40-100 Mvar variabel reaktor på station Radsted. Etableringen af reaktoren kan 
ikke foretages inden for nuværende stationsareal, og stationen skal derfor udvides. 
 
Formålet med reaktoren er at håndtere udfordringer med store variationer i spændingen i nettet, som i dag medfører 
udkoblinger af 132 kV-kablet RAD-RBY (Radsted-Rødby).  En reaktor, der også kaldes en kompenseringsspole, modvirker 
kablernes kondensator-effekt. Uden spolen ville denne kondensatoreffekt betyde, at kablernes evne til at overføre 
energi ville blive stærkt begrænset. Spolen består af kobbertråd isoleret med papir og omviklet af en jernkerne. Hele 
konstruktionen er indbygget i en tank, som er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling. 
Oversigtstegning af fremtidige forhold på station Radsted fremgår af Figur 2. Detaljeret stationstegning er vedlagt i bilag 
1. 
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Figur 2  Fremtidig layout af 132 kV station Radsted. Med blå signatur er angivet de to disponible felter samt feltet for 
etablering af reaktoren. Stationshegn er angivet med sort signatur og beplantningsbælte med grøn signatur. 

 
2.1 Udvidelse af stationsarealet 

Stationsarealet udvides 40 m mod nord i hele stationsbredden. Hegnet rund om stationen udvides tilsvarende. Det eksi-
sterende beplantningsbæltet fjernes og der etableres nyt beplantningsbælte umiddelbart rundt om det nye stations-
areal. Beplantningsbæltet etableres med en bredde på 10 meter for at mindske den landskabelige påvirkning – se prin-
cipskitse i Figur 3. 
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Figur 3  Skitse over beplantningsbæltet, der etableres rundt om arealet, der er omfattet af  
udvidelsen. 

Beplantningsbæltet sammensættes af en blanding af hjemmehørende træer og buske som tjørn, eg, navr, hassel, æble, 
mirabel, lind, alm. hæg, røn, æblerose og slåen. 
Eksisterende adgangsvej, port, hegn og beplantningsbælte fremgår af Figur 4. 
 

 

Figur 4  Eksisterende adgangsvej, port, hegn og beplantningsbælte, set inde fra stationen. 

 
På det nye stationsareal etableres der interne køreveje med grus mellem reaktor, apparater og hovedadgangsvejen på 
stationen. Derudover etableres der kabelføringsveje, nedgravet i jorden, mellem bygninger, apparater og reaktoren. 
 
Der anvendes ca. 250 m3 grus til etablering af interne vejanlæg. 
 
2.1.1 Skovbyggelinje 

Den nye reaktor og tilhørende komponenter etableres delvist inden for skovbyggelinjen – se Figur 5 nedenfor. Guld-
borgsund Kommune har afgjort at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering af reaktor og dertilhørende kompo-
nenter. Det vurderes derfor at der ikke kræves dispensation ift. skovbyggelinjen, jf. NBL § 17 stk. 2 nr. 6. 
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Figur 5 Projektområdet ligger delvist indenfor skovbyggelinjen, angivet med grøn signatur. Placering af reaktor er 
angivet med rød cirkel. 

 
2.2 Etablering af 132 kV felt til reaktor og apparater 

I det nye stationsområde gøres plads til 3 nye 132 kV felter, hvoraf kun det nordligste bestykkes. De to øvrige disponible 
felter tages først i brug ved kommende tilslutninger af fx vedvarende energi – se Figur 2. Samleskinnerne udvides der-
med med 3 sektioner.  Der etableres jordingsanlæg og lynbeskyttelse ved det nye felt og stationsareal. 
 
Reaktor og komponenterne etableres inden for et område på ca. 40x15m (600 m2). 
Udgravning til fundament til reaktor foretages til 2 m u.t. Da reaktoren er oliefyldt, etableres fundamentet med opsam-
lingskar, der kan rumme hele oliemængden. Afvanding fra fundamentet forventes tilkoblet eksisterende olieudskiller på 
stationen. Alternativt etableres en ny olieudskiller i umiddelbar nærhed af reaktorfundamentet og inden for det udvi-
dede stationsareal. Fundamentet måler ca. 8x11m horisontalt – se principtegning i bilag 2. 
Herudover udgraves der til punktfundamenter til 1,7 m u.t. for Apparater (18 stk.), samleskinne (6 stk.) og lynfangsma-
ster (6 stk.). De seks lynfangsmaster etableres med en højde på ca. 22,5 m over terræn. 
 
Reaktorfundament og punktfundamenter etableres med armeret beton, i alt 150 m3 beton indeholdende 5 tons arme-
ringsstål. 
 
Overskudsjord fra udgravning til fundamenter og interne veje udgør ca. 500 m3. Jorden bortskaffes til godkendt modta-
ger. 
 
2.2.1 Grundvandsforhold 

Station Radsted ligger i udkanten af område med særlig drikkevandsinteresse og inden for indvindingsopland til Radsted 
Vandværk – se Figur 6 nedenfor. 
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Figur 6 Oversigt over drikkevandsinteresser i området omkring station Radsted (blå nuancer). Indvindingsopland til 
Radsted Vandværk er angivet med sort signatur. Placering af station Radsted er angivet med rød cirkel. 

Som nævnt ovenfor etableres der opsamlingskar, der kan indeholde hele volumen af olie i reaktoren, og opsamlingska-
ret tilsluttet olieudskiller, hvorved risiko for spild minimeres. 
 
Ifølge borerapporten fra boring 237.276, der ligger ved Nykøbingvej, er vandspejlet truffet ca. 5 m u.t. I boringerne 
237.579 og 237.509, der hhv. ligger i sydlig ende af stationen og syd for stationen, træffes grundvandsspejlet i 2 og 0,7 
m u.t. – se Figur 7. Afstanden til grundvandsspejlet ses altså at falde jo tættere man kommer på Sakskøbing Å. Udgrav-
ningen til reaktorfundamentet foretages til 2 m u.t. Som udgangspunkt er der ingen behov for grundvandssænkning, da 
det vurderes at grundvandsspejlet er dybereliggende i projektområdet. Såfremt der bliver behov for simpel tørholdelse 
for eksempel efter længerevarende regnperioder søges tilladelse hos Guldborgsund kommune. 

 

Figur 7 Oversigt over boringer (angivet med blå og brune cirkler) omkring station Radsted. Ca. placering af projekt-
området er angivet med rød cirkel. 

 
2.3 Tekniske installationer 

I bilag 3 er der vist et snit af de komponenter der skal installeres i det nordligste felt.   
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Komponenterne (reaktor, lynafleder mv) består hovedsageligt af stål og rektoren indeholder desuden kobber.  
I alt skal der anvendes ca. 100 ton stål og 22 ton kobber. 
 
Eksisterende belysning af friluftstation udvides til i nødvendigt omfang at omfatte det nye areal. Stationen er ubeman-
det, og belysning vil kun være aktuelt ved serviceeftersyn og vedligehold, i de få timer inden for normal arbejdstid, hvor 
der endnu ikke er lyst, hvilket vil være sæsonafhængigt. 
 
2.3.1 Støj 

Ifølge MST’s vejledning ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, kan man udregne hvor meget lydniveauet falder i 
forhold til afstand fra kilden ved formlen: 
ΔLd = -10 * log (4 * pi() * R^2), hvor R er afstand mellem støjkilde og modtager. 
 
For enkeltliggende boliger i det åbne land gælder støjgrænsen kun tæt på boligbygninger, hvilket vurderes at være til-
fældet omkring station Radsted.  
 
Reaktoren er den eneste støjkilde der etableres i projektet. Reaktoren indkapsles (støjreducerende tiltag) således at 
lydeffektniveauet ikke giver anledning til overskridelse af grænseværdien ved nærmeste boligbebyggelse. Som det 
fremgår af nedenstående Figur 8, med ca. placering af reaktoren angivet med rød cirkel, er korteste afstand mellem 
reaktor og boligbygning ca. 95m. Indkapslingen af reaktoren medfører et maksimalt lydeffektniveau på 70 dB(A). Det 
resulterer i et støjniveau ved boligen på 19 dB(A), som er væsentligt under grænseværdien på 35 dB(A). 
 
Der foretages en støjmåling før og efter projektets gennemførelse til dokumentation for overholdelse af grænseværdi-
erne for støj. 
 

 

Figur 8 Oversigt over afstande til nærmeste boligbebyggelse fra reaktor (angivet med rød cirkel) 
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3. Projektområde 
3.1 Arealbehov 

Arealbehovet omfatter midlertidige arealer i anlægsfasen og permanentet arealer i drift. Disse arealer udgør tilsammen 
projektområdet, og er vist på Figur 9. 
 
Transformerstation Radsted er beliggende på Nykøbingvej 136, 4990 Sakskøbing, matr.nr. 9v, 9at, 9s og 9u Radsted By, 
Radsted.  Matriklerne indgår alle i højspændingsstation Radsted og der inddrages ikke nye matrikler som følge af projek-
tet. 
 
De 3 nye felter etableres mod nord som vist på figur 2, og inddrager en del af det uudnyttede areal på matr.nr. 9v. An-
lægsarbejdet udføres indenfor skel af matr.nr. 9v, og disponeres som beskrevet i afsnit 4. Beplantningsbæltet og hegn 
vil tillige blive anlagt på et mindre areal på matr.nr. 9at og 9s. 
 
3.2 Lodsejerforhold og gældende rettigheder 

Energinet lejer stationsarealerne af SEAS-NVE HOLDING A/S og der er indgået aftale om udvidelse af stationsarealet. 
 

4. Anlægsfasen 
I anlægsfasen etableres der en byggeplads med indretning til skurvogne, p-plads, materialer og affald samt arbejdsom-
råder. Byggepladsindretningen er vist i Figur 9. 
 
Der anvendes almindelige entreprenørmaskiner så som blokvogn, lastbiler, gravemaskiner mv. Maskinerne har forskel-
lige kildestyrker, der kan sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 db til 110 db. Maskinerne bliver 
ikke anvendt kontinuert igennem anlægsarbejdet, men i afgrænset perioder. Blokvogn med reaktor vil for eksempel kun 
blive anvendt på én dag og kun i få timer i projektområdet. 
Anlægsarbejdet vil så vidt muligt foregå inden for normal arbejdstid, alternativt fastlægges arbejdstid i dialog med myn-
dighederne.  
 
Energinet vil følge de krav som myndighederne stiller til støj og vibrationer blandt andet jævnfør kommunernes forskrif-
ter for midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Erfaringsmæssigt medfører anlægsarbejdet af denne karakter i denne 
type områder ikke væsentlig påvirkning i forhold til støj og vibrationer. 
 
I anlægsperioden kan der forekomme enkelte støvdannelser ved gravearbejder på stationsarealet specielt i tørre perio-
der, hvor jordpartikler hvirvles op. Energinet forventer at sprinkle i tørreperioder, hvis der ud fra en konkret vurdering 
vurderes at være behov for det. I vurderingen indgår klager fra naboer, og metoden anvendes i samråd med myndighe-
den med mindre andre muligheder kan løse genen. 
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Figur 9 Oversigt over arealbehov i anlægsfasen. Det orangeområde benævnt udgravning omfatter 132 kV feltet. 

5. Tidsplan 
Det forventes, at det forberedende arbejde med etablering af byggeplads m.v. kan opstartes i løbet af august 2020. Selve 
anlægsarbejdet forventes at starte i oktober 2020 og være færdigt til foråret 2021. Efter anlægsarbejderne skal der ud-
føres test. Idriftsættelse forventes i løbet af sommeren 2021. 
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