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1. Rammerne for projektet 

1.1  Indledning 

På strækningen mellem Skibstrupgård (SKB) kabelovergang i Helsingør Kommune og højspændingsstationen Hovegård 

(HVE) lidt nord for Hove i Egedal kommune skal 400 kV-luftledningsforbindelser vedligeholdes, da levetiden for en række 

komponenter er udtjent i 2022. Ledningsanlægget er anlagt i 1972 og udskiftning af de pågældende komponenter er 

påtrængende for at opretholde forsyningssikkerheden i transmissionsnettet herunder udlandsforbindelserne.  

 

Levetidsforlængelsen indgår i den overordnede plan for den helt nødvendige fornyelse og udbygning af det samlede elnet 

på 400 og 132 kV. Projektet vil forlænge anlæggets levetid med ca. ti år og vil på i den periode udgøre en vigtig komponent 

i transmisisonsnettet. Opretholdelsen af forsyningssikkerheden de næste 10 år på strækningen Hovegård (HVE)- Skibs-

trupgård (SKB) vil betyde at øvrige udbygninger af elnettet initieret af bl.a. den grønne omstilling kan gennemføres 

 

1.2 Projektets omfang 

Projektet omfatter udskiftning af isolatorer, afstandsholdere og dæmpere, som nærmere beskrevet i kapitel 2. 

 

1.3 Beliggenhed 

Den ca. 55 km lange strækning forløber gennem Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hillerød, Frederikssund Egedal og Ros-

kilde kommuner. Luftledningsforbindelsens geografiske udstrækning fremgår af Figur 1-1. 

 

Linieføringen ligger fast og er givet at det eksisterende anlæg, idet det kun er del af anlægget der skal vedligeholdes, og 

masterne skal ikke udskiftes, ligesom samtlige fundamenter ikke ændres med projektet. 

 

Projektet ændrer ikke på hverken overgangsstationen i Skibstrupgård eller højspændingsstationen i Hovegård. 
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Figur 1-1Kortet viser eltransmissionsnettet på 400 kV-niveau som rød linje mellem

Skibstrupgård og Hovegård. På strækningen er der parallelle 132-kV luft-

ledninger vist som sorte linjer –se også vedlagte kortbilag.
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1.4 Rettigheder 

Der er tinglyst en servitut for anlægget på hele strækningen undtagen strækningen over de arealer som ejes af Natur-

styrelsen i Dyrehaven ved Hillerød. Naturstyrelsens arealer er vist på Figur 1-2. 

 

 

Figur 1-2: Ledningsanlæggets passage af matr. 1a og 1h, Store Dyrehave, Hillrød jorder, hvor der ikke er tinglyst servitu-

ter i forbindelse med ledningsanlægget. 

De fysiske forhold under elanlægget i Dyrehaven efterlader dog ingen tvivl om, at arealet holdes som var den normale 

servitut gældende.  

 

Servitutten giver Energinet ret til at udføre arbejder på strækningen, jf. følgende uddrag: 

 ”(lodsejerens navn)….meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem 

selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til 

på ejendommen: mtr.nr . 4 a af Borup by, Gørløse sogn at lade anbringe et indtil 18 m bredt højspændingsluftled-

ningsnet med tilhørende master af sammensat konstruktion, således som vist på vedhæftede plan, samt til en-

hver tid at have adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget….! 
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1.5 Projektområde 

Servitutarealet og de nødvendige midlertidige arbejdsarealer udgør tilsammen projektområdet. Projektområdet er vist 

på bilag 3 med tilhørende digitale shp-filer (bilag 4 og 5). 

 

 

 

Figur 1-3 Her er vist mast 139 til Venstre set fra mast 138. Masten længst til højre er fra et parallelt 132 kV system. 

 

1.6 Introduktion til projektbeskrivelsen 

Når Energinet udfører vedligeholdelse af transmissionsnettet, sker det på baggrund af en konkret tilstandsvurdering af et 

anlæg. Vedligeholdelsen tilrettelægges herefter på en effektiv måde, og der indgår erfaringsmæssigt en høj grad af gen-

tagelse fra det ene til det andet projekt, i det arbejde der skal udføres. Disse gentagelser er beskrevet ved hjælp af fak-

taark, som er vedlagt projektbeskrivelsen som bilag 6, 7 og 8. Der vil samtidig altid knytte sig specifikke forhold til det 

konkrete projekt. De specifikke forhold er beskrevet i projektbeskrivelsens tekstdel. 
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Nærværende projektbeskrivelse vil især fokusere på de strækninger, hvor anlægget ligger indenfor arealer, som beskyttes 

eller reguleres af forskellige lov- og planbestemmelser. Eksempelvis vil en strækning på åben, dyrket mark ikke blive be-

skrevet yderligere idet de nævnte faktaark med en generel beskrivelse anses for dækkende, hvorimod strækninger over 

beskyttede naturtyper vil blive behandlet enkeltvis. 

 

1.7 Afgrænsning 

Projektbeskrivelse beskriver projektspecifikke forhold angående levetidsforlængelsen og de komponenter, der skal ved-

ligeholdes, samt eventuelle ændringer som udføres i forbindelse med vedligeholdelsen af højspændingsanlægget.  

 

Projektbeskrivelsen beskriver ikke forhold eller anlæg, som hverken ændres eller berøres af projektet. Det betyder, at 

beskrivelsen af projektets drift helt udgår, fordi den efter vedligeholdelsen fortsætter uændret i forhold til nuværende 

drift. Andre forhold omkring anlægget, som ikke indgår i det ansøgte projekt, vil forblive ubeskrevet. 

 

Ligeledes vil projektfastlæggelse i forhold til linjeføring selvsagt ikke blive berørt, da anlægget allerede er etableret. Det 

skal dog bemærkes, at kun helt nødvendige komponenter for at opnå den ønskede levetidsforlængelse bliver udskiftet.  

 

1.8 Dialog med borgere 

Energinet indgår i dialog med lodsejerne før, under og efter anlægsarbejdet. Energinet indgår aftale med lodsejeren eller 

dennes forpagter om midlertidige adgangsveje og arbejdsarealer i øvrigt. Henset til projektets karakter af levetidsforlæn-

gelse og begrænsede fysiske omfang i marken, er det ikke hensigten at afholde borgermøder eller andre orienteringstiltag 

udover de direkte berørte lodsejere. Såfremt der rejses spørgsmål fra offentligheden eller på anden måde viser sig et 

behov for kommunikation til en kreds som er større end de berørte lodsejere vil Energinet kunne aktivere det ordinære 

kommunikationsberedskab. 

 

For en beskrivelse af Energinets rettigheder og dialogen med lodsejere henvises til bilag 6. Der udsendes orienteringsbrev 

til de berørte lodsejere, bilag 9. 

 

1.9 Dialog med kommunale myndigheder 

Screeningsansøgningen indsendes igennem kommunerne og følger vanlig sagsbehandling og i den proces har kommu-

nerne mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. 

 

Forløbet af processen for ansøgninger om dispensationer og tilladelser indenfor kommunernes myndighedsområde vil 

blive planlagt sammen med kommunerne. 

 

1.10 Beskyttede arealer 

I alt står 23 master i § 3 beskyttet natur, heraf en også i fredsskov. Tre master står i et udpeget habitatområde, som 

ligeledes er fredsskov og yderligere 8 står i fredsskov uden yderligere udpegning. Ledningsanlægget har i alt 221 ma-

ster. 

 

Arbejdet ved masterne vil være relativt stationært og ensartet fra mast til mast. For at begrænse påvirkningen af de 

ovenfor nævnte arealer har Energinet søgt den korteste mulige igennem § 3 beskyttet natur, som i langt de fleste til-

fælde også er den korteste vej i luftlinje. For habitatområdet gælder, at det er en del af Dyrehaven ved Hillerød, som 

også er udpeget fredsskov. I Dyrehaven er der etableret grusveje og almindelige skovvej, som kan anvendes til fremfø-

ring af det nødvendige materiel i langt de fleste tilfælde helt frem til masterne. 
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Adgangsvejene til master i de nævnte arealer er gennemgået i kapitel 3, afsnit 3.1.3  

 

2. Teknisk beskrivelse af projektet 

Vedligeholdelsen består i at udskifte udtjente komponenter på anlægget. Følgende komponenter udskiftes og er nær-

mere beskrevet: 

 

 Isolatorer, dæmpere og afstandsholdere  

 

2.1 Isolatorkæder, dæmpere og afstandsholdere 

Isolatorkæden består af en isolator af enten glas eller komposit, mens afstandsholderen er af aluminium og dæmperen 

af stål. Isolatoren er ophængt i masten på en travers der stikker ud fra mastesøjlen. Isolatorkædernes, dæmperne og 

afstandsholderens placering på masten er vist på Figur 2-1 herunder. 

 

Som led i den teknologiske udvikling udskiftes eksisterende glasisolatorer med mere moderne komposit-isolatorer. Kom-

posit-isolatorer er nemmere at håndtere og er i dag Energinets gældende standard for isolatorer. 

 

Der en ingen forskel i længden af den nye og den eksisterende isolatorkæder.  

 

De eksisterende glasskiver på glasisolatoren måler ca. 30-36 cm i bredden. De nye komposit-dele vil i bredden være mel-

lem 15-20 cm. Komposit-isolatoren er således smallere end glas-isolatoren, jf. Figur 2-3 og Figur 2-2, hvor der er vist hhv. 

en glas- og en kompositisolator overfor hinanden samt illustrerer glas- og kompositisolatorer ophængt på samme mast.  

 

Samlet set betyder udskiftningen, at anlægget beholder sit nuværende udtryk med lidt mindre isolatorer bortset fra, at 

isolatorerne er lidt ’slankere’.  
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Figur 2-1 Isolatorkæder er markeret med røde cirkler mens afstandsholder er med gul cirkel og dæmperen er med lilla. 

Masterækken til venstre er en 132 kV, som ikke er omfattet af projektet. 

 
Figur 2-2 Udskiftning af glas-isolatorkæde på strækningen Bulbjerg-Tjele i 2015. Billedet viser forskellen på glas- og kom-

posit-isolatoren inden udskiftning. 
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Figur 2-3 Mast på strækningen Bulbjerg–Tjele efter udskiftning af isolatorkæde. Til 

venstre hænger to tråde i hver sin glas-isolatorkæde. Til højre hænger en 

”dobbelt-tråd” på en isolatorkæde af komposit. 

 

 

 



11/38 
 

Dok. 19/11750-3 Til arbejdsbrug/Restricted 

2.1.1 Konkret omfang 

Alle Isolatorkæderne, dæmpere og afstandsholderne på strækningen udskiftes. 

 

2.1.2 Materialer 

Eksisterende isolatorkæder består af glas, stål og beton og vejer ca. 500 kg/isolator. 

De nye komposit-isolatorkæder består af en glasfiberstang med silikone uden på, 

som samlet vejer ca. 30 kg/isolator og stål 70 kg/isolator. Der skal således bruges i 

alt ca. 150 ton komposit/stål til udskiftning af i alt 1500 isolatorkæder. 

 

I alt bortskaffes 750 ton glas, stål og beton fra eksisterende isolatorkæder. Glas og 

stål genanvendes, mens ca. 2 ton beton efter kommunens affaldsregulativ.  

 

Dæmpere består af ca. 4,4 kg stål. Der skal derfor samlet bruges og der bortskaffes 

6,6 ton stål til udskiftning af ca. 1500 dæmpere ligeledes efter kommunens anvisnin-

ger. 

 

Afstandsholdere består af ca. 1,3 kg aluminium. Der skal derfor samlet bruges og 

bortskaffes 10 ton aluminium til udskiftning af ca. 8000 afstandsholdere i lighed med 

ovenstående efter kommunens regler. 

 

 

Tabel 2-1 Oversigt over materialer, som fjernes og tilføres 

Anlægskomponent 
Materialer der bortskaffes 

til genanvendelse/deponi 

Nye materialer til vedli-

geholdelse 

Isolatorkæder 
750 ton  

Glas, stål og beton 

150 ton 

Komposit 

Dæmpere 6,6 ton stål 6,6 ton stål 

Afstandsholdere 10 ton aluminium 10 ton aluminium 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Arealbehov 

 

3.1 Anlægsfasen - Midlertidige arbejdsarealer 

For at kunne udføre vedligeholdelsen er der behov for at udpege midlertidige arbejdsarealer. Det drejer sig om følgende: 

 

 Liftpladser  

 Oplagspladser 
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 Adgangsveje 

 

Figur 3-1 Lift af samme type, som den nødvendige for udførelse af arbejdet. Liften vil normalt kun skulle skifte position en 

gang pr. mast. Vægt ca. 30 ton. 

 

Energinet yder erstatning for afgrødetab og strukturskade, som følge af de midlertidige arbejdsarealer, jf. bilag 6. 

 

De nævnte midlertidige arbejdspladser er beskrevet i hvert deres afsnit herunder. 

 

3.1.1 Liftpladser 

Liftpladser etableres ved masten, hvor der er behov for at udskifte eller montere tråd på masterne. Liftpladser etableres 

i henhold til bilag 8. 

 

Der skal etableres liftpladser ved samtlige master. Liftpladserne er angivet i bilag 4. 

 

3.1.2 Oplagsplads 

Materialerne til vedligeholdelsesarbejdet leveres på oplagsplads, hvor materialerne opbevares, indtil de skal monteres. 

Der forventes et arealbehov på mellem ca.5.000 og 10.000 m2 fordelt på 3-5 pladser ved leje i eksisterende erhvervsare-

aler. Entreprenøren opfører almindeligvis en skurby med mandskabsfaciliteter på pladserne for oplag og parkering af 

maskiner, hvilket også fremgår af beskrivelsen i bilag 7. 
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3.1.3 Adgangsveje 

Adgangsvejen fra offentlig vej til liftpladserne på strækningen går ad den kortest mulige vej, for alt andet lige at minimere 

påvirkningen af omgivelserne. Der kan vise sig behov for regulering af terræn, således adgangsvejene ligger vandret i 

terræn, af hensyn til risikoen for at de tunge mobilkraner ellers kan vælte. Adgangsvejene er vist på kort nedenfor for 

master i naturbeskyttede områder og fremgår af GIS filen bilag 4. 

 

Adgangsvejene etableres som beskrevet i bilag 7. Adgangsveje til master på arealer med beskyttet status i henhold til 

lovgivning etableres som følger nedenfor, men det skal bemærkes, at forhandlinger med lodsejerne kan justere forløbet, 

hvis der fremkommer oplysninger om arealer eller anvendelse som ikke er kendt på nuværende tidspunkt.  Disse forhold 

vil være afklaret på tidspunktet for ansøgningen om tilladelse eller dispensation fra særlovgivningen. 

 

3.1.3.1 Mast 24: 

Matr.: 5e Borsholm By, Tikøb. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng. 

Adgangsvej: fra nordøst over mark, kortest mulige vej over udpeget areal 15 m. 

 

Figur 3-2 Adgangsveje til mast 24 og 25 

 

3.1.3.2 Mast 25: 

Matr.: 1m Saunte By, Tikøb.  
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Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose.  

Adgangsvej: fra syd i deklarationsbæltet. 

 

3.1.3.3 Mast 26: 

Matr.: 1x Saunte By, Tikøb. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose.  

Adgangsvej: over markareal fra øst. Masten står i det udpegede område, men arbejdet kan ske uden færdsel i det be-

skyttede areal, da masten står blot 7 m fra udpegningsgrænsen. 

 

 

Figur 3-3 Adgangsvej til mast 26, adgangsvejen er dg fejltegnet idet den her ligger over huset. 

 

3.1.3.4 Mast 34: 

Matr.: 3m Nyrup By, Tikøb. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose. 

Adgangsvej: fra øst over dyrket mark. Masten står i beskyttet areal, men arbejderne kan sandsynligvis ske fra dyrket 

mark eller eventuelt med maks. 10 m kørsel ind i det udpegede areal. 
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3.1.3.5 Mast 89: 

Matr.: 6a Karlebo By, Karlebo. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose, adgang over overdrev. 

Adgangsvej: fra Ø over markareal fra markvej og kortest mulige vej igennem § 3 uden at fælde træer, 15 m. Anlægsar-

bejdet kan udføres fra det udpegede overdrevsareal uden at berøre mosefladen. 

 

 

Figur 3-4 Adgangsveje til masterne 89, 90 og 91. 

 

3.1.3.6 Masterne 90 – 101  

Masterne 90-101 står alle i Dyrehaven ved Hillerød. Adgang sker fra Københavnsvej ad etablerede skovveje og kørespor 

imod nordøst til masterne 98-90 (i den rækkefølge) og imod sydvest fra mast 99 til 101. Adgang fra nordøst via Isterød-

vej er i praksis uhensigtsmæssig pga. af et stort stendige og intensiv trafik på vejen. Adgang til dyrehaven fra sydvest 

kræver forcering af to diger, hvoraf det ene er et forholdsvist stort stendige foruden en længere kørevej over privat 

lodsejers jord. 

 

Mast 90: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: via etableret skovvej og spor adgang frem til – og delvist igennem – det ryddede bælte under ledningerne. 

Beskæring i mindre omfang kan blive nødvendigt. Det var ønsket, at etablere adgang fra Isterødvej, men denne blev 

fravalgt på grund af et højt trafiktryk på vejen samt at det ryddede areal imod Isterødvej afgrænses af et ca. 1,5 m højt 

stendige, som holder på en skrænt og dermed et terrænspring af næsten samme dimension. I praksis vil en adgang her-

fra både være risikabelt i forhold til trafiksikkerheden, medføre et gennembrud af et beskyttet stendige og kræve ter-

rænregulering for at kunne forceres med de nødvendige køretøjer. 

 



16/38 
 

Dok. 19/11750-3 Til arbejdsbrug/Restricted 

 

Figur 3-5 Adgangsvej til mast 90 set fra masten imod Syd 

 

Mast 91: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød. 

Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: via skovvej forbindelse adgang frem til spor igennem skoven, som fører direkte frem til masten. Beskæring i 

mindre omfang kan komme på tale af hensyn til køretøjers mulighed for at komme frem til masten. 

 

Mast 92: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorder. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng og fredsskov. 

Adgangsvej: via skovvej frem til kanten af engareal og derefter 120 m over engen fra SV. Vejen er lagt S om masten og 

en foranstående bevoksning, som ved besigtigelse var særdeles fugtig, hvorfor den lidt længere rute med et 90 graders 

sving ca. 25 m før masten blev foretrukket. Det var som udgangspunkt ønsket at tilgå masten ad skovvejen og så gå ind 

fra V-NV, men dette vil teknisk være vanskelig pga. terrænets form og vil i givet fald kræve omfattende rydning af skov. 

Som det fremgår af kortet, følger det udpegede engareal i et vist omfang ledningsanlæggets forløb. 
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Figur 3-6 Skovvej mod mast 92 fra S 

  

Figur 3-7 Mast 92 set fra skovvejen (SV) 

  

 

  

Figur 3-8 Tæt bevoksning V-NV for masten 
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Figur 3-9 Mast 92 set fra SV og ruten Ø om bevoksningen set imod masten og imod S 

 

Figur 3-10 Adgangsvej til mast 92 

. 

 

Mast 93: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: ad skovvej frem til 70 m. SV for masten og derefter over det ryddede areal under ledningerne. 
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Figur 3-11 Mast 93 set fra SV og SØ 

 

Figur 3-12 Adgangsveje til mast 92 til 96. 

 

Mast 94: 

Matr.: 1a Dyrehave, Hillerød Jorde. 
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Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: fast grusvej fra Københavnsvej og indtil 110 m skov- og markvej frem til masten. 

  

Figur 3-13 Skov og markvej frem til mast 94 fra den faste skovvej 

 

 

Mast 95: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: ad fast grusvej fra Københavnsvej og frem til rydning omkring ledningsanlægget, derefter ca. 40 m. ad arbejdsvej mellem pyntegran under 

ledningsanlægget. 

 

Mast 96: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: fredsskov. 

Adgangsvej: ad fast grusvej fra Københavnsvej og frem til rydning omkring ledningsanlægget. Derfra 120 m. ad arbejdsvej ad arbejdsspor igennem pyn-

tegran under ledningerne. 
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Figur 3-14 Adgangsvej mast 96 til 98 

 

 

Mast 97: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: Fredsskov. 

Adgangsvej: ad fast grusvej fra Københavnsvej og frem til rydning omkring ledningsanlægget. Derefter ca. 15 m. i ryddet 

areal under ledningsanlægget. 

 

Mast 98: 

Matr.: 1a St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: Fredsskov. 

Adgangsvej: fast grusvej fra Københavnsvej og frem til masten. Ingen rydning eller minimal beskæring af buske. 

 

Mast 99: 

Matr.: 1h St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: Habitatområde 264. Fredsskov. 
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Adgangsvej: ad etableret skovvej frem til det ryddede område omkring masten. De sidste 30-40 m rækker bevoksningen 

langs skovvejen forholdsvist langt ind over denne, som bærer præg af, at den ikke anvendes ofte. Det vil på denne 

strækning være nødvendig med beskæring af et vindue på 3 m bredde og 4 m højde for at nå frem til lågen ind til area-

let. Der er ikke behov for egentlig fældning. Energinet har valgt denne vej fremfor at køre frem mod masten igennem 

det ryddede område under masterne fra enten SV el. NØ. Imellem skovvejen som fører frem til mast 100 og mast 99 er 

der et fugtigt, § 3 beskyttet, engareal og fremførsel fra denne side vil betyde, at der skal fældes vegetation og køres 

igennem engarealet. En fremførsel fra NØ vil medføre, at der skal brydes hul i et beskyttet stendige langs Københavns-

vej og operationen vil i sig selv være behæftet med såvel gene, som egentlig fare, for trafikken på grund af det høje tra-

fiktryk på vejen. 

 

 

Figur 3-15 Skovvej fra KBH’svej til mast 99-101 

  

Figur 3-16 Mast 99 set fra V. Eng og bevoksning hindrer adgang 
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Figur 3-17 Kørespor fra skovvej imod mast 99 

 

 

Figur 3-18 Adgangsvej mast 99. 

 

Mast 100: 

Matr.: 1h St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 



24/38 
 

Dok. 19/11750-3 Til arbejdsbrug/Restricted 

Arealbinding: Habitatområde 264. Fredsskov. 

Adgangsvej: fra SV ad skovvej, som fører igennem arealet. Der kan fremføres køretøjer ad skovvejen frem til 45 m fra 

masten, hvorefter adgangsvejen vil være over marken, som bærer præg af jævnlig afgræsning. Arealet er træfrit, men 

det kan blive nødvendigt at beskære træer op i 4 m højde og 3 m bredde med henblik på fremførelse af køretøj. Skovve-

jen bærer præg af, at der køres med traktor, som kræver samme ’ramme’ eller ’vindue’ langs skovvejen. En eventuel 

beskæring vil ske efter Naturstyrelsens anvisninger. Af samme grund vurderes omfanget af nødvendig beskæring at 

være yderst begrænset. 

 

Figur 3-19 Adgang til mast 100 fra skovvej imod SV 
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Figur 3-20 Adgangsvej mast 100 og 101. 

 

Mast 101: 

Matr.: 1h St. Dyrehave, Hillerød Jorde. 

Arealbinding: Habitatområde 264. Fredsskov. 

Adgangsvej: fra vej over matr. 3c og 3 b, Børstingerød By, Lillerød frem til mast 101 fra V, 60 m igennem habitatområ-

det. Der køres under masterne i et område, som er helt ryddet for træer af hensyn til ledningsinstallationen. Der vil ikke 

blive tale om beskæring af træer, men muligvis fældning af krat. 
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Figur 3-21 Adgang til mast 101 set fra skovvej imod NØ og ved hegn i bevoksningsgrænse 

 

3.1.3.7 Mast 112-113: 

De to master står i det arealfredede område Børstingerød Mose, reg. nr. 05699.00, behandlet af Fredningsnævnet 1973 

og Overfredningsnævnet 1977. Fredningens formål er, jf. § 1: 

Fredningen af Børstingerød Mose har til formål at bevare området som mose med vandhuller, sump, eng og dyreliv.  

 

Arbejderne i nærværende projekt synes ikke at stride imod formålet med fredningen. 

 

Mast 112: 

Matr.: 28 med adgang over 26 og 25 Børstingerød By, Lillerød. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose og eng. Adgangsvej fra NØ igennem deklarationsarealet.  

Adgangsvejen er 105 m over eng og 25 m over eng. Efter en besigtigelse og konkret vurdering anses dette for den kor-

teste mulige rute. 

 

Mast 113: 

Matr.: 3d Brøstingerød By, Lillerød. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose. Masten står muligvis i beskyttet dige. Kørevejen er lagt over eng og mose fra 

skoven umiddelbart vest for mast 114. Der køres i deklarationsbæltet. Det er undersøgt om det var muligt at komme til 

masten nord fra via Forsvarets areal, Brødeskov Kaserne, men det vil kræve, at der klippes hul i hegnet til kasernen, hvil-

ket blev afvist af Forsvaret. Dermed bliver strækningen fra skovvejen frem til mast 114 og derefter 113 den korteste 

mulige kørevej. 

 

3.1.3.8 Mast 114: 

Matr.: 37 Børstingerød By, Nr. Herlev. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, 25 m. over eng. Kortest mulige vej igennem beskyttet natur, der køres i deklarations-

bæltet. 

 

3.1.3.9 Mast 129: 

Matr.: 71b, adgang over 14h, 65a og 15a Herlev By, Nr. Herlev. 



27/38 
 

Dok. 19/11750-3 Til arbejdsbrug/Restricted 

Arealbinding: S 3 beskyttet natur, mose og eng.  

Adgangsvej: fra SØ i deklarationsarealet, 250 m. over eng og 40 m. over mose. Der er tale om den reelt korteste vej til 

masten fordi arealet imod nord er afskåret af jernbane.  

 

 

Figur 3-22 Adgangsvej til mast 129 på Hovegård – Søderåsen. 

Strækningen over med mastenr.63ff hører til ledningsanlægget Stasevang – Borup. 

 

3.1.3.10 Mast 188 - 189: 

De to master står i det fredede område Storesø – Lyngen, reg. nr. 07313.00, behandlet af Fredningsnævnet i 1981 og 

Overfredningsnævnet i 1982. Det er fredningens formål, at: 

Fredningen har til formål dels at bevare karakteren af arealerne i og omkring Storesø -Lyngen som i det væsentlige udyr-

kede eller tilplantede arealer, dels at forbedre offentlighedens mulighed for at færdes i området. 

 

Nærværende projekt synes ikke at være i strid med fredningens formål ligesom projektet ikke synes at ændre tilstanden 

i arealet (§ 2). 

 

Mast 188: 

Matr.: 13v Stenkelsø By, Jørlunde. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng.  

Adgangsvej: I deklarationsarealet fra NV. Kortest mulige vej igennem beskyttet natur, 50 m. Der kan ses tilsyneladende 

dybe kørespor på luftfotos og der synes i overfladen at være erosion af løbende vand imod mosen SØ for masten. Der 

anvendes køreplader for at mindske tryk fra maskiner og dermed følgende beskadigelser af flora og undergrund. 
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Figur 3-23 Adgangsvej mast 188. Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber lednings- 

anlægget Hovegård – Borup. 

 

3.1.3.11 Mast 195: 

Matr.: 11lc Ølstykke By, Ølstykke. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng. 

Adgangsvej: i deklarationsarealet fra SØ. Kortest mulige vej igennem beskyttet natur, 20 m. 

 

3.1.3.12 Masterne 204-205: 

De to master står i det fredede areal Fuglesødalen, reg. nr. 05705.00, fredet ved kendelse af Fredningsnævnet 1973 og 

Overfredningsnævnet 1977. Det er fredningens formål jf. § 1, at:  

 

Arealerne fredes således, at tilstanden på dem ikke må ændres, og således at de udelukkende skal kunne benyttes som 

hidtil, fortrinsvis som landbrugs- og gartneriarealer…. 

 

Det fremgår af akterne, at ledningsanlægget allerede er etableret ved Fredningsnævnets behandling. Nærværende pro-

jekt ændrer ikke på anlæggets hidtidige drift og ændrer ikke på arealets tilstand. 

 

3.1.3.13 Masterne 208-220: 

Masterækken står i det fredede område Værebro Ådal, reg. nr. 08183.00, fredet ved kendelse af Fredningsnævnet i 

2014, behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2017. Det er fredningens formål jf. § 1: 

- at bevare områdets karakter af sammenhængende landskab, 
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- at forbedre levemulighederne for plante- og dyrelivet, 

- at forbedre offentlighedens adgang, 

- at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

 

Det bemærkes i fredningens gennemgang af arealet, at: 

I fredningsområdet løber fire ledningstraceer, hvoraf de tre udspringer fra en transformerstation ved Østrup Holme i 

fredningens sydøstlige hjørne.  

 

Nærværende projekt ændrer ikke på anlæggets hidtidige drift og synes ikke at være i strid med fredningens formål. 

 

Mast 209: 

Matr.: 15b, Veksø By, Veksø. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng.  

Adgangsvej: fra mast 208 frem over matr. 15a og 15b frem til den udpegede eng, som passeres ad korteste mulige vej, 

60 m. 

 

 

Figur 3-24 Adgangsvej mast 209. Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber lednings- 

anlægget Hovegård – Borup. 

 

 

Mast 212: 

Matr.: 14a, Veksø By, Veksø. 
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Arealbinding: S 3 beskyttet natur, mose.  

Adgangsvej: over mark matr. 14a frem til overdrev og eng som passeres ad den kortest mulige vej, 80 m. 

 

Figur 3-25 Adgangsvej til mast 212. Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber lednings- 

anlægget Hovegård – Borup. 

 

Mast 213: 

Matr.: 18b Gundsømagle By, Gundsømagle. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng.  

Adgangsvej: ad eksisterende spor over 18by, 18 bz og 18 frem til masten. Der er valgt den korteste vej igennem engare-

alet og at dømme efter spor i marken et allerede eksisterende spor. 

 

Mast 214: 

Matr.: 18by Gundsømagle By, Gundsømagle. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose, adgang over eng og mose. 

Adgangsvej: over 19e og 18by, i alt ca. 130 m over eng og mose. De første 80 m i eksisterende kørespor. Der anvendes 

køreplader såfremt det vurderes nødvendigt. 
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Figur 3-26 Adgangsveje mast 213 og 214. Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber ledningsanlægget Hovegård – Borup. 

 

Mast 215: 

Matr.: 19e Gundsømagle By, Gundsømagle. 

Arealbinding: § 3 beskyttet areal, står i – og adgang over – eng. 

Adgangsvej: lægges over matr. 18by og 18b, 100 m. over eng indenfor deklarationsarealet til ledningsanlægget. Ad-

gangsvejen er den kortest mulige over beskyttet natur. 
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Figur 3-27 Adgangsvej mast 215.Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber lednings- 

anlægget Hovegård – Borup. 

 

Mast 217: 

Matr.: 42 Østrup By, Kirkerup 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose.  

Adgangsvej: planlægges lagt over matr. 9a, landbrugsjord og 2i, heraf ca. 110 m. over eng og ca. 85 m. over mose. På 

dele af 2i køres der med landbrugsmaskiner tilsyneladende med henblik på, at holde dele af vegetationen nede. Energi-

net har valgt denne tilgang fra SV fordi arealerne fra SØ til NV synes mindre reguleret i vegetation og grænser ned til 

Bredmose og Avnsø render, som omgiver masten på tre sider. Følgelig vil der ved tilgang fra disse sider også være be-

hov for at etablere overkørsel af vandløbet. 
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Figur 3-28 Adgangsvej mast 217. Parallelt med Hovegård – Søderåsen  

løber ledningsanlægget Hovegård – Borup. 

 

 

Mast 218: 

Matr.: 1o Hove By, Smørum 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose.  

Adgangsvej: over matr. 5k Østrup By, Kirkerup og 1o Hove By, Smørum, 135 m igennem § 3 beskyttet areal, eng og 

mose. Denne vej er valgt fordi masten ikke kan nås fra syd, da der her deles er en udpeget og tæt bevokset mose samt 

sø – sidstnævnte som en del af en have/havelignende anlæg i forbindelse med en beboelsesejendom. Imod øst ligger 

Bredmose Rende, hvorfor denne adgangsvej er fravalgt af praktiske årsager og for at undgå belastning af brinkerne. 

 

Mast 219: 

Matr.: 16 Østrup By, Kirkerup 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, eng.  

Adgangsvej: over vej fra vestsiden, og derefter ca. 80 m igennem engareal. Umiddelbart kan en kortere adgangsvej over 

eng nås fra østsiden, men det kræver en passage af Bredmose Rende, hvilket er fravalgt af hensyn til passage og for at 

skåne brinker på åløbet. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at ser man alene på kortmaterialet vil det man se, 

at en lille forskydning af adgangsvejen mod nord vil lægge adgangsvejen udenfor det udpegede engareal over en stræk-

ning på ca. 30 m. Ud fra en konkret vurdering synes udpegningen imidlertid afgrænset midt i et jordstykke, som har 

samme karakter på begge sider af udpegningsgrænsen, og da der er et tydeligt kørespor lige SØ for udpegningsgrænsen 

har Energinet valgt at genbruge dette spor. 
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Figur 3-29 Adgangsveje mast 218 og 219.Matriklerne 3b og 3bh har karakter af privat haveanlæg. 

Parallelt med Hovegård – Søderåsen løber ledningsanlægget Hovegård – Borup. 

 

Mast 220: 

Matr.: 5a Hove By, Smørum. 

Arealbinding: § 3 beskyttet natur, mose. Arealfredning 

Adgangsvej: frem til § 3 beskyttet natur via markvej og mark. Derefter den korteste vej, ca. 45 m, over moseareal, hvori 

der efter luftfoto synes at være kørsel med traktor, hvorfor det vurderes, at der kan køres i området uden store trykska-

der. Der anvendes køreplader efter et konkret skøn. 
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Figur 3-30 Adgangsvej mast 220. 

 

4. Anlægsarbejdet 

4.1 Tilrettelæggelse 

Anlægsarbejdet opdeles i 4 delstrækninger, så det passer med udskiftning af dele og nødvendige ophold i projektet. 

 

Anlægsarbejdet i projektets etableringsfase kommer til at strække sig over ca. 2-3 uger per delstrækning. Dertil skal læg-

ges tid til udlægning og fjernelse af køreplader, som foretages op til og i umiddelbar forlængelse af den nævnte periode. 

Kørepladerne ligger i op til 6 uger, mens arbejdet udføres Anlægsarbejdet forventes udført hen over i alt 17 uger. 

 

Arbejdet på en ny delstrækning starter først, når den foregående delstrækning er afsluttet. 

 

I tabellen nedenfor er vist, hvor lang tid arbejdet ved de enkelte arbejdslokaliteter forventes at vare. Som det fremgår af 

tabellen, forventes arbejdet ved hver mast i alt at vare 10 dage. Det bemærkes, at der kan arbejdes på flere master ad 

gangen, hvorfor arbejdet på en delstrækning i alt (kun) forventes at vare 30 dage. 
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Tabel 4-1 Tid i dage som medgår til anlægsarbejdet pr. delstrækning 

Anlægsaktivitet, i forventet 

rækkefølge 

Antal dage 

pr. mast 

Antal dage pr. 

mast, akkumuleret 

Antal dage pr. delstræk-

ning (ca. 20 master) 

Antal dage pr. delstræk-

ning, akkumuleret1 

Udlægning af køreplader 1 1 10 10 

Udskiftning af isolatorer og 

dæmper 

1 2 7 17 

Udskiftning af afstandshol-

der 

1 3 7 24 

Fjernelse af køreplader 1 4 10 34 

 

4.2 Maskiner og arbejdstid 

Til arbejdet med udskiftning af isolatorer, dæmpere og afstandsholdere skal der primært bruges lifte, samt linjevogne der 

er ophængt på lederne og kører imellem masterne. Linievognene bruges til at udskifte afstandholderne, som er små 

stykker der er indsat imellem ledningerne for, at de ikke skal berøre hinanden. Linjevognene opsættes på lederne ved 

hjælp af en kran, hvor linjen ændrer retning, men kører som nævnt på selve ledningerne og kan passere master på de 

strækninger, hvor ledningen ikke ’knækker’ og ændrer retning. 

 

Der skal en lift ind til alle master 2 gange, da der arbejdes på en side af masten ad gangen imens den anden side er 

strømførende. 

 

 En mobilkran til løft af linjevogn plads på lederne. 2 x 20 = 40 transporter. 

 En eller flere lifte til montage af isolatorer og dæmpere i masterne. 2 x 220 = 440 transporter, se . 

 Dertil skal lægges kørsel med materiel til og fra oplagspladsen 1 x 220 = 220 transporter. 

 

Linjevognen løftes på plads udenfor beskyttet natur og kan så køre på henover det beskyttede område. 

 

I forbindelse med udskiftning af isolatorer, dæmpere og afstandsholdere planlægges arbejdet som udgangspunkt udført 

indenfor normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14, samt tillige lørdag fra 14 til 18 og om 

nødvendigt også søndag fra 07 til 18. Arbejde aftales med den respektive kommune og planlægges så arbejde uden for 

normal arbejdstid kun forekommer, hvor der er god afstand til beboelse. Energinets tilsynsførende sikrer, at berørte 

lodsejere og naboer informeres forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Der informeres både om tidspunkt og varighed 

af arbejdet. 

 

Ved udskiftning af isolatorer og dæmpere vil ca. 20 mand være i gang fordelt på 5 hold, mens udskiftning af afstandshol-

dere gøres af ca. 10 mand. Mandskabet, som står udskiftning af isolatorer og dæmpere, vil have en pionervogn med, som 

placeres et strategisk sted, efterhånden som arbejdet skrider frem. Ligeledes vil der være behov for en pionervogn ved 

udskiftning af afstandsholdere som efterfølger en personlift. En pionervogn er en ordinær skurvogn, som er udstyret med 

spiseplads, skabe, bad, toilet og vandtank således, at den kan dække personellets behov uden yderligere faciliteter. 

 

4.2.1 Forarbejde og udførelse 

De anvendte maskiner, som vil være til stede indenfor de beskrevne arbejdstider, har en støjemission på samme niveau 

som almindelige entreprenørmaskiner. 
 

 



37/38 
 

Dok. 19/11750-3 Til arbejdsbrug/Restricted 

 

 

 

 

 

5. Tidsplan 

Tidsplanen er baseret på fremgangsmåden beskrevet i afsnit 4.1. 

 

Det er en afgørende forudsætning for anlægsarbejdet, at luftledningen er ude af drift. Ellers kan der ikke arbejdes på 

luftledningen. Den tidshorisont for projektet, der er indarbejdet for at udetiden kan tilrettelægges i hele transmissions-

nettet, sætter rammerne for hele projektets udførelse. Projektet planlægges udført i følgende periode:  

 

Tabel 5-1 Oversigt udetid for luftledningsanlægget 

Planlagt udetid Tidspunkt 

Udetid 1 15-08-2022 til 28-08-2022 

Udetid 2 05-09-2022 til 18-09-2022 

Udetid 3 26-09-2022 til 09-10-2022 

Udetid 4 17-10-2022 til 30-10-2022 

 

Det forberedende arbejde med udlægning af køreplader m.v. forventes opstartet i løbet af sommeren 2022. Som det 

fremgår, forventes det øvrige vedligeholdelsesarbejde at starte august 2022 og være færdigt i efteråret 2022. 

 
 

6. Bilag 

Nedenfor er oplistet de bilag, som både indgår i anmeldelsen af projektet til Miljøstyrelsen samt i nærværende projekt-

beskrivelse. Nærværende projektbeskrivelser indgår som bilag 2 i det samlede ansøgningsmateriale. 

 

 Bilag 1_Energinets ansøgning til Miljøstyrelsen 

 Bilag 2_Projektbeskrivelse 

 Bilag 3_Projektområdet på kort 1:50.000 

 Bilag 4_Kørevej.zip (GIS fil) 

 Bilag 5_Projektområde, deklarationsareal (GIS fil) 

 Bilag 6_ Faktaark – kontakt til lodsejere og Energinets rettigheder 

 Bilag 7_fakta om vedligeholdelse af luftledninger 

 Bilag 8_Faktaark – midlertidige arbejdspladser, adgangsveje, oplagsplads og skurby 

 Bilag 9_Lodsejerliste 
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