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Baggrund  
I 2016 søgte Sønderborg Forsyningsservice A/S om tilladelse til at etablere en vindmøllepark i et område 

mellem Als og Helnæs på Fyn. Det område, hvor Sønderborg Forsyning fik forundersøgelsestilladelse i 2017, 

er vist på Figur 1. I 2019 stiftede Sønderborg Forsyning datterselskabet Lillebælt Vind A/S under Sønderborg 

Vedvarende Energiforsyning A/S, der har udviklet projektet. I dag ejes Lillebælt Vind A/S af henholdsvis 

Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S og European Energy Lillebælt APS. Vindmølleparken planlægges 

inden for det sydlige af de to områder i Lillebælt, med deraf følgende kabelføring på Nordals (Figur 2). 

Vindmølleparkens samlede effekt bliver maksimalt 160 MW, med 11-27 vindmøller på maksimum 250 meters 

højde. Denne projektbeskrivelse omfatter de nødvendige anlæg på fastlandet, for at parken kan tilsluttes det 

eksisterende eltransmissionsnet, som består af et ilandføringsanlæg, en transformerstation (Lillebælt Vind 

A/S), 2 højspændingsstationer (Energinet) og i alt ca. 18 km kabelanlæg. 

Figur 1. Forundersøgelsesområdet med den sydlige og nordlige placering af vindmøllerne og de to områder, hvor 

det er muligt at placere søkabler. 
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Ved etablering af Lillebælt Syd vindmøllepark opstår der et behov på fastlandet for at forstærke det 
eksisterende højspændingsnet på Nordals. Forstærkningen består dels af højspændings- transmissionsanlæg 
som etableres af Energinet, dels af transformer- og transmissionsanlæg som etableres af Lillebælt Vind. 

Strømmen fra vindmølleparken som ilandføres ved Lavensby strand via Projektets søkabler som har en 
spænding på 66 kV og transformeres op til 150 kV, før den kan tilsluttes til Energinets transmissionsnet i 
tilslutningspunktet (POC). Energinets tilslutningspunkt er beliggende øst for Danfoss i erhvervsområde ved 
Himmark. 

Herudover er det nødvendigt at placere to højspændingsstationer ved hhv. Danfoss, Svenstrup og ved Gyden, 

Fynshav. 

Således er det nødvendigt for Lillebælt Vind A/S at etablere: 

 

1. et ilandføringsanlæg med kabel samlemuffer på kysten ved Lavensby 

2. en transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg 

3. et dertil hørende kabeltracé fra Lavensby strand til højspændningsstation ved Danfoss, Svenstrup 

 

På det offentlige transmissionsnet er det endvidere nødvendigt for Energinet at etablere:  

 

4. en højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup 

5. en højspændingsstation ved Gyden, Fynshav 

6. et dertil hørende kabeltracé mellem stationen ved Danfoss og stationen ved Fynshav 

 

 

I alt etableres derfor et ca. 18 km langt kabelanlæg fra Lavensby Strand i nord til Fynshav i syd og tre 

højspændingsstationer med følgende lokalplansnumre: 

 

• 1.2-5 Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg 

• 1.8-4 Højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup 

• 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav 
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Figur 2  Strømmen fra vindmølleparken føres i land via to søkabler til Lavensby strand på Nordals. Fra en 

transformerstation ved Lavensby Strand sendes strømmen via et nyt jordkabel til en højspændingsstation 

ved Danfoss. Herfra sendes strømmen videre til Energinets eksisterende højspændingskabel ved Fynshav. 
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Lillebælt Vinds anlæg på Nordals  

I det følgende beskrives de anlæg Lillebælt Vind A/S etablerer på Nordals før strømmen kan tilsluttes 
Energinets tilslutningspunktet øst for Danfoss ved Himmark. For beskrivelse af arbejdsarealer se Appendiks. 

 

Lillebælt Vinds ilandføringsanlæg 
Tæt ved kysten etableres et underjordisk ilandføringsanlæg, dvs. et nedgravet bygværk af beton til forankring 

og samling af søkabler og kabelmuffer, inden de føres videre til transformerstationen ved Lavensby Strand (se 

Figur 3). Det færdige underjordiske anlæg er ikke synligt fra overfladen, men markeres med f.eks. 

naturkampesten for at forhindre at tunge køretøjer at køre over kabelmuffeområdet. Dette område på cirka 

50x20 m vil være servitut belagt således at det ikke kan opdyrkes, ligesom der ikke kan køres med tunge 

køretøjer. Det færdige ilandføringsanlæg vil bestå af et antal brønde som muliggør måling på kablerne 

(kabelskærmene) samt adgang til sammenkoblingen af de fiber optiske kabler. 

 

Lillebælt Vinds 66 KV kabler 
Landkablerne består af 2 parallelle 66 kV landkabler, som føres via et nedgravet kabeltracé til den ny 

transformerstation ved Lavensby Strand. Denne del af kabeltraceet vil være bredere end det tilsvarende 150 

kV kabeltracé som er beskrevet herunder. Når kablerne er anlagt og arealerne er reetableret, vil der anslået 

være et op til 20 meter bredt servitutbælte, med mindst 3,5 m afstand til de yderste 66 kV kabler. I dette 

område vil der være begrænsninger i anvendelsen. Søkablerne fra Lillebælt føres i land via 2 styrede 

underboringer under stranden. I anlægsfasen vil de styrede underboringer mod Lillebælt blive udført fra 

ilandføringsanlægget. Alternativt kan kablerne åbent nedgraves igennem stranden. 

 

 

 
 

Figur 3 Anlæg ved kysten; styret underboring fra Lillebælt, underjordisk ilandføringsanlæg med kabelmuffe-

anlæg og 66/150 kV transformerstation.  
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Lillebælt Vinds transformerstation ved Lavensby Strand  
Transformerstationen ved Lavensby Strand vil optage et samlet areal på ca. 3.600 m² med plads til parkering 

og servicering af tekniske komponenter samt et 10 m bredt beplantningsbælte rundt om anlægget (Figur 5). 

 

Figur 4 Projektområdet med skitseret mulig placering af ny transformerstation (rød) ved Lavensby Strand, 

Havnbjerg. 

 

Stationen består, udover selve transformeren, af en stationsbygning, der indeholder et koblingsanlæg og 

nødvendigt hjælpeudstyr (Figur 5). Alt efter teknisk design af vindmøllepark og søkabler, samt krav om 

spændingskvalitet fra Energinet, kan det være nødvendigt at installere ekstra kompenseringsanlæg på 

transformerstationen. Bygningen vil ligeledes have et område som er reserveret til f.eks. SCADA-udstyr (dvs. 

kontroludstyr) for vindmølleparken. I det ovennævnte arealkrav er der derfor afsat en mindre arealreserve.  
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Figur 5 Skitse af transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg. Reservearealer og plantebælte er vist. 

 

 

Selve stationsbygningen bliver ca. 10x16m med en højde på omtrent 5m. I umiddelbar tilknytning etableres 

en udendørs afskærmet transformergård. Afskærmning kan også fungere som støjdæmpning. 

Transformergården forventes at optage et areal på ca. 12x 16 m. Transformeren har en totalhøjde på ca. 7 m. 

Stationsbygningens facade udføres i materialer som falder ind i materialevalget for omkringliggende 

bygninger. Til lynbeskyttelse af stationen etableres cirka 4 stk. slanke stålgittermaster af hver ca. 10-12 m 

højde i hvert hjørne af transformerstationen. På disse lynfangsmaster kan der evt. placeres kameraer til video 

overvågning og projektør belysning. Stationen er indhegnet og forsynet med en låst port. 

Transformerstationen er ubemandet og besøges kun lejlighedsvist. 
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Fælles nyt 150 kV kabelanlæg fra Lavensby til Fynshav 
Det samlede 150 kV kabel tracé fra Lavensby Strand til Fynshav kan opdeles i 2 strækninger med to forskellige 

bygherrer: 

• Strækningen fra Lavensby Strand til højspændingsstationen ved Danfoss, Svenstrup udføres af 

Lillebælt Vind A/S 

• Strækningen fra højspændingsstationen ved Danfoss, Svenstrup til højspændingsstationen ved 

Gyden, Fynshav udføres af Energinet 

 

 

Figur 6 Kabeltracé med placering af de tre stationer. Flere steder langs kabeltracéet er der tilføjet flere mulige 

kabelføringer for at tilgodese naturen eller eventuelle lodsejerinteresser. 

 

Kabeltraceet for de to strækninger udføres efter samme principper, hvor 150 kV kablerne nedgraves i en 

kabelgrav. Hovedparten af forløbet forventes etableret ved nedgravning og udlægning med 

entreprenørmaskiner, mens der som nævnt vil ske kabellægning udført som underboring af fx vandløb, 

beskyttet natur, diger og veje. 

 

Der reserveres et ca. 200 m bredt projektområde til kabellægning, hvor der er taget videst muligt hensyn til 
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natur- og miljøforhold og andre arealforhold (Figur 6). Rundt om kabeltracéet er der således udlagt et 

undersøgelsesområde, der strækker sig ca. 100 m på hver side af kablet, der omfatter det nødvendige areal 

både på anlægs- og driftsfase – dog med undtagelse af midlertidige køreveje, som først fastlægges i projektets 

etableringsfase. Formålet med dette er at bevare en vis grad af fleksibilitet i forhold til mindre ændringer der 

måtte vise sig teknisk/ejendomsmæssigt favorable. Boliger samt øvrige miljømæssige bindinger, der er 

beliggende indenfor projektområdet, og som ikke krydses af det indtegnede kabeltracé, skal som 

udgangspunkt friholdes for krydsning. 

 

I anlægsfasen vil bredden af arbejdsbæltet være på cirka 18-20 meter, hvor der er plads til afgravet muldjord, 

den opgravede råjord, arbejdskørsel og transport af materialer. Når kablerne er anlagt og arealerne er 

reetableret, vil der være et 7 meter bredt servitutbælte, på mindst 3,5 m på hver side af 150 kV kablet, hvor 

der er begrænsninger i anvendelsen. Der kan ske almindelig landbrugsmæssig drift inden for servitutbæltet. 

Under anlægsarbejdet vil man opleve at gravearbejdet og kabellægningen bevæger sig frem gennem 

projektområdet, og i en kortere periode påvirker ejendomme langs ruten. 

 

 

Flere steder langs kabeltracéet er der tilføjet to mulige kabelføringer for at tilgodese naturen eller eventuelle 

lodsejerinteresser, det gælder: 

 

Lillebælt Vinds strækning: 

• Ved Lavensby mark vest for Elsmark Skov 

• Ved Danfoss Erhvervsområde 

 

Energinets strækning: 

• ved krydsningen af Nørreskov umiddelbart efter Rugbjergvej 

• ved krydsningen af Hønshøjvej og Kanalvej 
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Ved nedgravning lægges kablet med tre ledere i spredt forlægning i en kabelrende, der er ca. 1,5 meter dyb, 

ca. 2 meter bred øverst og 1,2 meter i bunden (Figur 7).  

Figur 7 Tværsnit af standard kabelrende (skitse, ikke retvisende). 

 

Styret underboring 
Ved krydsninger af veje og følsomme områder (vandløb, diger, veje, mv.) anvendes styrede underboringer. 

Ligeledes er rutealternativet ved passagen af Danfoss erhvervsområde langs Nordborgvej kun muligt ved 

styret underboring. Her vil et traditionelt kabeltrace medføre uforholdsmæssigt store gener og risici for 

naboer og eksisterende underjordisk infrastruktur både i etablerings- og driftsfasen (Se appendiks for 

beskrivelse af styret underboring). 

 

Opbygning af kabler, lyslederkabler og linkbokse 
De tekniske forhold omkring selve etablering og nedgravning, herunder krav til anlægsarbejde for 

kabelanlægget, og de dertil anvendte materialer samt tekniske specifikationer og opbygning af kabler mv. er 

nærmere beskrevet i Appendiks i forhold til:  

 

• Anlægsarbejde, herunder jordarbejde, muldafrømning, oplagspladser og køreveje 

• Kabeludlægning henholdsvis i gravekasser og ved underboring 

• Tørholdelse af kabelgrav og krydsning af ledninger/rør/dræn/vandløb/natur  

• Arbejdets varighed, materialeforbrug og forbrug af råstoffer 

• Demontering af kabelanlæg 

• Underboring 
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Energinets nye højspændingsstationer på Als 
Etablering af Lillebælt Syd vindmøllepark medfører et afledt behov på fastlandet for at udvide den 

eksisterende stationskapacitet på Nordals i det offentlige forsyningsnet. Derfor er det nødvendigt at etablere 

et stationsområde med en 150 kV-station øst for Danfoss ved Svenstrup (DNF). Denne station forbindes ved 

en kabelforbindelse til et leveringspunkt i en 150 kV-station placeret ved Gyden, Fynshav (GYD). På denne 

station ”Gyden” sløjfes kablet fra Danfoss ind på den eksisterende 150 kV-kabelforbindelse mellem Abildskov 

og Sønderborg.  

 

Energinets del af projektet omfatter således etablering af følgende anlæg: 

 

• 150 kV-højspændingsstation ved Danfoss (DNF).  

• 150 kV-højspændingsstation ved Gyden (GYD), tæt på den eksisterende kabelforbindelse fra 

Abildskov til Sønderborg (mellem muffe 4.10-11 og 4.10-12). 

• Hertil et ca. 11,5 km 150 kV-kabelanlæg mellem de to stationer og det eksisterede transmissionsnet 

ved Fynshav.   

 

Energinets anlæg bliver en del af det samlede transmissionsnet, og begge stationer er derfor designet og 

udlagt til også at kunne imødekomme behovet for udvidelse og tilslutning af fremtidige lokale landbaserede 

VE-anlæg i området.  

Etablering af stationer og kabelanlæg følger som udgangspunkt Energinets standardprocedure herfor, og 

standarderne er beskrevet i Appendiks. Der vil altid knytte sig specifikke forhold til de enkelte projekter, og 

disse er konkret beskrevet i denne tekniske projektbeskrivelse. 

 

Arealbehovet er defineret af det tekniske anlæg. Omkring de udpegede placeringer af såvel kabelanlæg som 

nye stationsområder er der udpeget arealer, som skal indgå i miljøundersøgelserne med henblik på justering 

af placeringen af de arealer som er udpeget til projektet.  

 Figur 8 Eksempel på en åben 150 kV AIS-station (Roslev_150). 
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Der henvises til Appendiks for nærmere beskrivelse af opbygning og indretning af stationsanlæg med 

udførlige beskrivelser af nedenstående elementer af anlægsarbejdet, de tekniske løsninger, tilhørende 

komponenter samt afskærmende foranstaltninger mm.:   

 

• Højspændingsfelter og komponenter 

• Samleskinne 

• Lynfangsmast 

• Kompenseringsspole (Reaktor) 

 

150 kV-stationerne ved Danfoss og ved Gyden omfatter desuden en manøvrebygning. Bygningen indeholder 

skabe til beskyttelse og kommunikation til SCADA (datakontrol), egenforsyning (batterianlæg) og 

fiberinstallationer. Komponenterne placeres i bygningen for herved at sikre den nødvendige beskyttelse mod 

vejrlig, blæst, varme, vand og regn. Manøvrebygningen indeholder desuden velfærdsfaciliteter til personalet. 

Højden på manøvrebygningen er ca. 7 m over terræn. 

 

Hver station har et arealbehov på ca. 200 x 100 m. Det samlede bebyggede areal for hver station bliver 

hermed ca. 20.000 m2. Idet stationerne fremtidssikres pladsmæssigt vil det kun være en del af stationsarealet 

der udnyttes til tilslutning af Lillebælt Syd vindmøllepark. Dette muliggør, at placering af midlertidige 

arbejdspladser, oplagspladser mm. kan placeres inden for stationsarealet. Arealbehovet i anlægs- og 

driftsfase vil således være sammenfaldende. Adgangsveje til stationsarealerne vil benyttes både under 

anlægsarbejdet og når stationen tages i drift.   

Omkring begge stationer etableres et beplantningsbælte og trådhegn som beskrevet i Appendiks.  

Det er primært transformerer og reaktorer på stationer, der udsender støj under drift. I Appendiks er 

støjemissionen nærmere beskrevet. Der kan desuden forekomme knitrende støj fra de øvrige komponenter, 

når det er fugtigt vejr (Coronastøj). Støjforholdene afklares endeligt, når den nøjagtige placering af alle 

støjkilder og stationskomponenter er fastlagt, og det sikres at de vejledende støjkriterier kan overholdes.  
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Energinets Højspændingsstation ved Danfoss, Svenstrup 
Figur 9 viser projektområde samt en mulig placering af stationen ved Danfoss indenfor projektområdet. 

Adgangsvejen vil blive brugt både i anlægs- og driftsfase.  

 

Figur 9. Projektområdet med skitseret mulig placering af ny højspændingsstation (rød) ved Danfoss. 

 

Af Figur 10 fremgår den planlagte feltfordeling og placering af højspændingskomponenterne samt 

stationsbygningen på stationen ved Danfoss. De røde felter indikerer omfanget af nærværende projekt, mens 

de grønne felter viser mulige fremtidige udvidelser indenfor det etablerede stationsområde. Fordelingen af 

felter og placering af bygning kan ændre sig i løbet af etableringsfasen.   

 

Figur 10 Teknisk stationstegning for den nye 150 kV AIS station ved Danfoss. I første omgang etableres kun de 

med rødt markerede felter. De grønt markerede felter viser en evt. fremtidig udvidelse af stationen. 
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Energinets Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav 
På Figur 11 er der skitseret to mulige placeringer af stationen ved Gyden indenfor projektområdet. På grund 
af stationens placering helt ud til Gyden forventes det, at der skabes adgang til stationsarealet herfra. Der 
har løbende været drøftet alternative placeringer af højspændingsstationen ved Gyden. Energinet ønsker 
forsat at den oprindelige placering er hovedprojektet (markeret lyserødt), men at det i miljøvurderings-
processen er muligt at undersøge relevante alternativer. Den endelige placering af adgangsveje, til brug i 
både anlægs- og driftsfase, fastlægges i projekteringsfasen.   
 

Projektområdet omfatter matr.nr. 170 Almsted, Notmark, med undtagelse af det fredskovspligtige areal mod 

nord, beskyttet natur mod øst samt arealer, som er omfattet af vejbyggelinje ud mod Asserballe st.  

 

 Figur 11 Projektområdet med to skitserede mulige placeringer af ny højspændingsstation ved Gyden, Fynshav. 

 



 

 16/44 
 

Af Figur 12 fremgår den planlagte feltfordeling og placering af højspændingskomponenterne samt 

stationsbygningen på den nye station Gyden. De røde felter indikerer omfanget af nærværende projekt, mens 

de grønne felter viser mulige fremtidige udvidelser indenfor det etablerede stationsområde. Fordelingen af 

felter og placering af bygning kan ændre sig i løbet af etableringsfasen. 

 

Figur 12 Teknisk stationstegning for den nye 150 kV AIS station ved Gyden, Fynshav. I første omgang etableres 

kun de med rødt markerede felter. De grønt markerede felter viser en evt. fremtidig udvidelse af 

stationen. 
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Tidsplan 
  

For landanlæg forventes tidsplanen at være således: 

 

• Anlægsarbejdet for stationerne og kabelsystemet forventes påbegyndt august 2024. 

• Landanlægget forventes færdiggjort senest 1. december 2025. 

• Det samlede anlæg forventes klar til ibrugtagning i løbet af 2026. 

 

For hele projektet er tidsplanen således: 

 

Figur 13 tidsplan for Vindmølleprojektet 

 
  



 

 18/44 
 

APPENDIKS  
TIL PROJEKTBESKRIVELSE FOR 

LANDANLÆG TIL LILLEBÆLT SYD 

VINDMØLLEPARK  
 

 

Beskrivelserne i dette appendiks gælder både for Lillebælt Vind A/S og Energinets anlægsarbejder. Der er 

fokus på anlægsfasen med metoder og beskrivelse af de enkelte komponenter, men der redegøres også for 

driftsfasen (servitut og støj) og for demonteringsfasen af anlæg.  
 

Tekniske anlæg på LILLEBÆLT VIND A/S's transformerstation Lavensby 

Strand  
• 1(+ 1) stk. 150 kV AIS felt for tilslutning af 150 kV kabel (+ evt. andet udstyr). 

• 1 stk. 66/150 kV udendørs oliekølet transformer cirka 200 MVA. Kombineret beton fundament med 
olie reservoir. 

• 1 stk. teknik bygning med 66 kV GIS anlæg og hjælpe- og egen forsynings anlæg inkl. SCADA anlæg 
for vindpark. 66 kV kabel til – og afgang er via kælder og beton kabelgrav. 

• 1 stk. jordingsanlæg. 

• 4 (op til) stk. lynbeskyttelse vha. lynfangsmaster. Masterne kan inkludere video overvågning og 
belysning. 

• 1 stk. perimeter stålhegn med låsbar og overvåget port 
 

Tekniske anlæg på Energinets højspændingsstationer 
• En 150 kV-station omfatter disse komponenter: 

• 3-4 stk. 150 kV-felter for tilslutning af kabler og kompenseringsspoler. 
o stk. 150 kV-koblingsfelt mellem samleskinner. 
o stk. 150 kV-kompenseringsspoler. 
o stk. 150/60 kV-transformer. 

• stk. 150 kV dobbelt samleskinne. 

• stk. etablering af jordingsanlæg. 

• 1-4 stk. lynbeskyttelse vha. lynfangsmaster på stationsarealet. 
 

Hvad er et Ilandføringsanlæg? 
Et ilandføringsanlæg fungere som overgang mellem søkablerne fra vindmølleparken til landkablerne som 
føres til transformerstationen. Ilandføringsanlægget placeres så tæt på kysten som muligt, dels for at 
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minimere længden af de forholdsvis svære søkabler som skal trækkes på land, dels for at reducere de 
etableringsomkostningerne, da søkabler er forholdsvis dyrere end tilsvarende landkabler. Sammenkoblingen 
af kablerne udføres med et antal kabelmuffer. 
 
Et ilandføringsanlægget vil ofte også fungere som en klar som entreprise grænse mellem henholdsvis 

søkabel- og landkabel entreprisen. 

 

Ilandføringsanlægget vil også fungere som sammenkoblingspunkt for de fiberoptiske kabler mellem 

vindmølleparken og de driftstekniske kontrol- og overvågningsanlæg som placeres på land. 

Hvis søkablerne fra vindmølleparken føres i land via styret underboring fra søsiden, så vil røret fra den 

styrede underboring, hvori søkablet skal føres, typisk have sit startpunkt på land ved- eller i nærheden af 

ilandføringsanlægget.   

 

Ilandføringsanlægget består af en underjordisk betonkonstruktion som ikke vil være synlig efter færdig 

etablering. Adgang til kabelinstallationer som skal kontrolmåles, sker via brønde med mandedæksler som 

flugter med færdigt terræn. For at beskytte kabelmufferne mod tryk belastninger fra f.eks. tunge 

landbrugskøretøjer, så er det nødvendigt at markere- eller spærre et mindre område permanent med f.eks. 

naturkampesten. Dette område på cirka 50x20 m vil være servitutbelagt, og kan ikke bruges til opdyrkning 

eller transportvej. 

 

Tekniske anlæg på et ilandføringsanlæg 
Et ilandføringsanlæg er et forholdsvis enkelt anlæg- eller bygværk, som består af følgende underjordiske 

dele: 

 

• Støbte armerede betonplader, til forankring af søkabler, og base for kabelsamlemuffer (Typisk 2-4 

meter under færdigt terræn) 

• Et antal brønde med mandedæksler for adgang til sammenkoblingsbokse af fiberoptiske kabler og 

kabelskærme for sø- og landkabler 

 

Alt efter antallet af søkabler fra vindmølleparken, vil ilandføringsanlægget bestå af 2 parallelle kabelmuffe 

anlæg. 

 

Etablering af et ilandføringsanlæg 
Et ilandføringsanlæg kan udføres på flere måder. Denne beskrivelse dækker et forholdsvist enkelt anlæg 

som skønnes at være optimalt for nærværende projekt. Beskrivelse dækker ilandføring af kabler udført med 

styret underboring med startpunkt på land, videre under stranden og til slutpunkt i Lillebælt. 

Udførelsen af den styrede underboring til Lillebælt, og etableringen af ilandføringsanlægget og installation 

af sø- og landkabler hænger sammen på den måde at den styrede underboring typisk udføres i god tid (6-12 

måneder) før etableringen af ilandføringsanlægget, og ligeledes i god tid (3-6 måneder) inden etablering af 

hhv. 66 kV sø- og landkabler. Til information så skal de geofysiske og geotekniske undersøgelser for den 

styrede underboring typisk udføres mindst 6-12 måneder før etableringen af den styrede underboring for 

søkablerne af hensyn til detaljeret design og for at reducere risici i udførelsesfasen. 

 

Forberedelser til ilandføringsanlægget: 

• Eventuelle geotekniske og/eller geofysiske forundersøgelser på marken 
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Udførelse af ilandføringsanlæg: 

• Muldafrømning i forbindelse evt. med arkæologiske forundersøgelser 

• Etablering arbejdsplads og interne køreveje  

• Udgravning og støbning af betonbundplade i cirka 2-4 meters dybde 

• Klargøring for a) søkabel installation b) landkabel installation 

• eventuel del-rømning af arbejdsplads 

 

Arbejdets forventede varighed er cirka 3-6 måneder. 

 

Efterfølgende arbejder: 

• Eventuel reetablering af arbejdsplads  

• Installation af trækspil, ind trækning- og forankring af søkabler fra vindmøllepark 

• Installation af landkabler 

• Sø- og landkabler samles med kabelmuffer (Fiberoptiske kabler sammenkobles) 

• Afprøvning 

• Tilbagefyldning af området og etablering af tilsyn/test af brønde 

• Afsluttende arbejder, placering af kampesten og rømning af arbejdsplads 

 

Det efterfølgende arbejder er tidsforskudt i forhold til etablering af selve ilandføringsanlægget. 

 

Hvad er et AIS-anlæg? 
AIS står for Air Insulated Switchgear, i daglig tale kaldet et åbent anlæg. Alle afbrydere, adskillere, 
måleudstyr og samleskinner er separate komponenter, som opstilles på egne fundamenter og forbindes 
med frit hængende elektriske ledere, i samme stil som der anvendes på luftledningsanlæg. 
 
Da man udnytter den atmosfæriske lufts isolationsevne, er det nødvendigt at overholde sikkerhedsafstande 
mellem de enkelte komponenter, af hensyn til person- og anlægssikkerhed. Sammen med et AIS-anlæg 
etableres en separat bygning, som indeholder egenforsyningsanlæg, relæbeskyttelses- og 
kommunikationsudstyr o.l. 
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Figur 14 Eksempel på en 150 kV AIS-station (Roslev) – denne station indeholder en kompenseringsspole, to 

linjefelter og et transformerfelt.  

 

Komponenter 
Et felt omfatter en samling af afbrydere, adskillere og måleudstyr, hvorigennem højspændingskomponenter 
tilsluttes til stationens samleskinner (se Figur 15). 
 

Bygning 

AIS-station 

Beplantningsbælte 

Hegn 

Lynfangsmaster 
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Figur 15 Eksempel på et felt (station Endrup). 

 
En samleskinne har til formål at skabe elektrisk forbindelse mellem flere højspændingslinjer, transformere 
og andre komponenter. En samleskinne består normalt af 3 stk. lange aluminiumsrør (et pr. fase) placeret 
ved siden af hinanden på bærende konstruktioner. Minimum højde over jorden afgøres af 
spændingsniveauet. På 150 kV er højden 11 m (se Figur Figur 16). 
 

Højspændingsfelt 
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Figur 16 Eksempel på en del af en trefaset samleskinne i en AIS-station. 

Samleskinne 
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En lynfangsmast er en høj gitterkonstruktion i metal, der har til formål at beskytte felter og komponenter i 
en højspændingsstation mod lynnedslag. Placering af lynfangsmasterne bliver fastlagt i ”Etableringsfasens 
design periode”. Der laves en lynfangsberegning, således at alle stationens højspændingskomponenter er 
dækket ind af lynfangsmasterne (se Figur 17). Lynfangsmasten er op til 24 m høj. 
 

 

Figur 17 Eksempel på en lynfangsmast placeret for enden af en samleskinne 

 
En kompenseringsspole (Reaktor) modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen ville denne 
kondensatoreffekt betyde, at kablerne vil forårsage en spændingsstigning over det, anlægget er 
dimensioneret til. Selve spolerne er placeret inde i en oliefyldt tank, hvor olien virker som elektrisk isolation 
og køling (se Figur 18). En kompenseringsspole afgiver en lavfrekvent brummen (frekvens på 100 Hz).  
 

Lynfangsmast 
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Figur 18 150 kV-kompenseringsspole (station Sønderborg). 

 
En transformer transformerer fra en spænding til en anden. Transformeren indeholder et antal spoler, som 
er placeret inde i en oliefyldt tank, hvor olien virker som elektrisk isolation og køling (se Figur 19). En 
transformer afgiver en lavfrekvent brummen (frekvens på 100 Hz). Transformeren er ca. 6-8 m høj 
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Figur 19 Eksempel på en 150/60 kV-transformer (station Sindbjerg). 

 
Generelt for oliefyldte apparater, som 150/60 kV-transformere og kompenseringsspoler: 
Da de er oliefyldte, placeres de på et fundament med et reservoir/ samletank, der kan rumme hele 
oliemængden. Ved udendørs placering, hvor de er eksponerede for regnvand, afledes dette via olieudskiller 
til afløbssystemet. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, hvorved al olien tilbageholdes i reservoiret, og 
der afgives samtidig alarm til kontrolrum hos elselskabet. Der er således ingen risiko for udledning til miljøet 
eller udløb til recipient. 
Afhængig af lokale forhold kan de oliefyldte komponenter placeres i separate bygninger, udseendet af disse 
vil afhænge af formålet. 
 
 

Standardstation 
Energinets standardstation har et arealbehov på ca. 200 x 100 m, som AIS station, med plads til op til 10 
felter og en standardbygning med mulighed for at rumme op til 10 relæfelter (se Figur 14).  
 
 

Etablering af en højspændingsstation 
 

Anlægsarbejde 
I forbindelse med detailplanlægningen af anlægsarbejde skal følgende delementer kunne etableres inden 
for de ca. 200 m x 100 m, som udgør projektområdet for Energinets station:  
 
Forberedelse af det nye stationsareal inkl. stålhegn og et ikke under 10 m bredt beplantningsbælte. Den 
skærmende beplantning vil mht. valg af arter og udtryk være tilpasset de lokale landskabelige og 
naturmæssige forhold. 

• Etablering af en 150 kV-bygning til egenforsyning, kommunikations- og relæudstyr. 

• Etablering af adgangsvej til stationsområdet. Etablering af interne køreveje. 
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• Etablering af betonfundamenter for bygningen, alle tekniske installationer og for større oliefyldte 
komponenter med olieopsamling (transformer eller reaktor) 

• Kompenseringsspole/reaktor 

• Kabelføringsveje mellem bygninger og højspændingsanlæg mv.  

• Montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. interne forbindelser. 

• Evt. lynfangsmaster (1-4 stk.) op til 24 m i højden 

• Evt. etablering af forsinkelsesbassiner til regnvandsafledning samt grøfter til afvanding. 

 
Muldafrømning i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser 
Inden anlægsarbejdet for stationen igangsættes, skal det lokale museum udføre arkæologiske 
forundersøgelser. Inden anlægsprojektets start skal det lokale museum have risikovurderet det planlagte 
stationsareal for arkæologiske spor. 
 
Det lokale museum udpeger områder uden arkæologiske interesser, hvor anlægsarbejdet kan foretages 
uden yderlig forundersøgelse. Ved udpegede områder med ringe eller ukendt arkæologisk aktivitet, vil det 
lokale museum foretage forundersøgelserne ved at lade anlægsarbejdets muldafrømning foregå 6-8 uger 
før anlæg af stationen startes. Derudover vil der være områder med særlig arkæologisk interesse, hvor det 
lokale museum vil foretage forundersøgelser ved gravning af søgegrøfter inden anlægsarbejdet påbegyndes. 
Søgegrøfterne udføres forventeligt i god tid inden anlægsarbejdet og tildækkes typisk inden muldafrømning 
ved anlægsarbejdet. 
 
Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner til etablering og udvidelse af stationer 
Til etablering og udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for et antal entreprenørmaskiner. Der er 
herunder angivet et skønnet omfang af antal samt typer af maskiner, som vil blive anvendt i 
anlægsperioden.  
 
Der er tale om en simpel opgørelse af omfanget af transportarbejdet opdelt i hovedaktiviteter og 
enhedsmængder baseret på Energinets erfaringer fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen skal betragtes som 
overslagsmæssig med det formål at få et indtryk af en størrelsesorden af trafikarbejdet og driftstid ved 
anvendelse af entreprenørmaskiner. 
 
De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuerligt igennem anlægsarbejdet, men kun på 
de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. 
 
Tabel 1 Oversigt over forventet maskinel til anlægsarbejder samt forventet varighed af 
anlægsarbejder 
 

Stationsanlæg Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed 
af anlægsarbejder 

Energinets 
stationer 

1 gravemaskine, 7 til 32 tons  
2 rendegravere/minigravere   
1 lastbil/dumper 
1 gummiged  
1 traktor med kran/lastbil med kran 
1-2 personlifte 

12 – 24 mdr. 

 
  



 

 28/44 
 

Materialeforbrug og råstoffer 
Til etablering og udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for forskellige råstoffer som bl.a. råjord, 
grus (interne vejanlæg), in-situ beton, armeringsstål, galvaniseret stål til apparatstativer og stationsgalger, 
samt traditionelle byggematerialer til AIS-bygningerne. Desuden skal der i byggemodningsfasen håndteres 
råjord internt på matriklerne, samt muligvis bortkøres afrømmet muldjord. Forbrug af vand og håndtering af 
spildevand mm. er endnu ikke belyst kvantitativt i projektet. Specifikke oplysninger om mængder kan derfor 
generelt først tilvejebringes lidt senere i processen, når det detaljerede arbejde med projektering af 
stationer er længere fremskredent. 
 
Tabel 2 Forventet materialeforbrug og råstoffer til anlægsarbejder på transformerstationer 
 

Stationsanlæg 
 

Materiale Mængde 

Energinets stationer Råjord 
Grus (interne vejanlæg) 
Beton in-situ  
Armeringsstål 
Konstruktionsstål 
Div. husbygningsmaterialer 
Stål galvaniseret   
(apparatstativer og stationsgalger) 

Tilvejebringes  
senere 

 

 
Demontering af stationer 
Den forventede levetid for stationsanlæggene er mindst 40 år. Ved vedligeholdelse og udskiftning af 
udtjente komponenter kan levetiden forlænges udover 40 år. Anlægget må forventes at bestå så længe, der 
er brug for det i transmissionsnettet.  
 
I forbindelse med demontering af tekniske anlæg og evt. bygninger på stationerne vil der foregå 
entreprenørarbejde af sammenlignelig karakter og omfang som i anlægsfasen. 
 
Demontering vil ske efter de til den tid gældende regler på området og efter indhentning af 
nedrivningstilladelse og evt. andre nødvendige tilladelser og dispensationer hos relevante myndigheder. 
Inden nedtagning vil olie blive tømt af anlæggene – under sikring mod spild – og sendt til 
oparbejdning/genanvendelse. Overjordiske tekniske anlæg vil blive fjernet og i videst mulige omfang 
bortskaffet til oparbejdning med henblik på genbrug. Fundamenter og befæstninger vil blive fjernet og 
bortskaffet til oparbejdning med henblik på genanvendelse til fx infrastrukturprojekter. Kabler på 
stationsarealet vi blive demonteret og sendt til oparbejdning på samme måde som kabelanlæg uden for 
stationsanlæggene. 
 
Før bygningen nedrives bliver tekniske anlæg inde i bygningen fjernet med henblik på, at 
bygningsmaterialerne fra den nedrevne bygning kan oparbejdes og genbruges. 
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Teknisk beskrivelse af et 150 kV-kabelanlæg 
Afsnittet beskriver 150 kV landkabelanlæg for Lillebælt Vind og Energinet. Beskrivelsen gælder også for 
Lillebælt Vinds kabelanlæg mellem ilandføringspunktet og Lavensby Starand transformerstation. På denne 
strækning etableres 2 paralelle 66 kV kabelsystemer med cirka 5-10 m indbyrdes afstand.  
 
Lillebælt Vinds 66 kV kabler vil være af samme type XLPE som 150 kV kablerne, ligesom der i samme trace 
placeres et eller to fiber optiske kabler. 
 

Teknisk beskrivelse af kabelanlægget 
Landkabelanlæggene består af  
 

• 3 individuelle højspændingskabler, et for hver fase, der placeret i flad forlægning (de tre 
højspændingskabler lægges ved siden af hinanden). 

• Evt. jordledere (af hensyn til kabelsystemets design eller andre tekniske installationer i nærheden 
(behov/omfang afklares først i projekteringen)). 

• 1-2 lyslederkabler i trækrør (Ø40 plastrør). 

• Dækbånd i plast. 

• Advarselsnet. 

• Tilført sand, som sikrer de optimale termiske og mekaniske egenskaber for kabelanlægget. 
 

Højspændingskabler 
Hvert kabel består af en aluminiumsleder, alternativt kobber, omgivet af et ekstruderet isolationssystem af 
krydsbundet polyethylen (XLPE). Herefter er der lagt en skærm af kobber- eller aluminiumstråde, omgivet af 
et lag af kvældbånd på hver side, for at begrænse vandindtrængning på langs af kablet i tilfælde af 
mekaniske skader, og som en sikring mod radial vandindtrængning, ligger der aluminiumsfolie omkring 
kablet under den yderste kabelkappe. Den yderste kappe er af polyethylen (HPDE) og fungerer som 
mekanisk beskyttelse og evt. som elektrisk isolation af skærmen. 
 

 

Figur 20 Eksempel på opbygning af et en-leder højspændingskabel. Et trefaset AC-system består af 3  

kabler – et til hver fase. 

 
Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver kabeltromle indeholder én 
kabellængde, der forventes at blive på mellem 1.000 – 1.500 m pr. tromle og har en samlet vægt på 15-20 
tons. 
 

Lyslederkabler 
Sammen med højspændingskablerne udlægges lyslederkabler, som bl.a. anvendes til kommunikation 
mellem stationerne, temperaturovervågning og fejlsøgning. Lyslederkabler ligger i samme kabelgrav som 
højspændingskablerne.  
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Der vil være behov for at etablere en brønd til samling af lyslederkablerne – forventet for hver 5-6 km på 
kabelstrækningen. Fiberbrøndene bliver standard Energinet-design, med en størrelse på 800 mm x 400 mm 
x 900 mm (L x B x H) med 40 t dæksel i terræn. Fiberbrøndene etableres fortrinsvist i forbindelse med 
samlinger af højspændingskablet og i nærheden af vej/skel.  
 

Linkbokse 

Ved nogle eller evt. alle kabelmuffer er det nødvendigt at installere linkbokse, som indeholder udstyr til 
jording af kabelskærmene og evt. tilhørende overspændingsafledere. Disse linkbokse skal kunne tilgås for 
regelmæssige eftersyn og i forbindelse med evt. fejlsøgning på kabelanlægget. 
 
Kun nogle af linkboksene installeres i linkboksbrønde (direkte jordet), således de kan tilgås under normalt 
vedligehold uden opgravning. Linkboksbrønde (LBB) kan IKKE placeres tæt på veje, da disse krydses ved 
underboring. LBB forsøges placeret i levende hegn eller andre steder uden for åben mark, som drives med 
landbrugsmaskiner. LBB ses over terræn i form af en betonbrøndring, som rækker ca. 30 cm over terræn. 
 

 
Anlægsarbejdet ved etablering af kabelanlæg 
De 3 kabler vil blive placeret i én kabelgrav. I anlægsfasen vil der være behov for et arbejdsbælte omkring 
kabeltraceet på i alt. 20 m.  Som udgangspunkt vil der være behov for et arbejdsbælte omkring kabeltracéet 
på 15-18 m. Disse bredder kan ikke fraviges i Energinets projekter. 
 
 

 

Figur 21 Eksempel på arbejdsareal under etablering af et landkabeltracé 

 
 
Efter etablering af kablet vil der være et servitutbælte på op til 7 m for et 150 kV-kabelsystem. 
Servitutarealet kan øges under særlige forhold, og ved dybe underboringer, hvor det er 20 m.  
Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde. Først udlægges 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. 
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Jordarbejde 
Kabelanlægget etableres fortrinsvist ved nedgravning. For at undgå strukturskader og ændringer i 
jordlagenes lagdeling, separeres muldjord og råjord efter princippet: Muldjord på muldjord og råjord på 
råjord. Se princip-tegning ovenfor. 
 
Indenfor arbejdsbæltet graves der en kabelrende, som bliver ca. 1,5 m dyb og ca. 2,1 m bred øverst, og ca. 
1,2 meter i bunden. Den opgravede råjord placeres over mod og langs med muldjordsdepotet således, at 
det sikres, at råjord og muldjord ikke blandes sammen. På Figur 23 er vist, hvordan arbejdsbæltet 
disponeres. På Figur 22 ses et tværsnit af en kabelgrav.  
 
I bunden af kabelgraven lægges et ca. 10 cm komprimeret sandlag bestående af bakkesand, hvorpå kablet 
udtrækkes og udlægges. Efter at kabler og lyslederrør er placeret i kabelgraven, dækkes disse med 20 cm 
komprimeret sand. Sandet forventes at kunne leveres fra lokale grusgrave, og det placeres i sanddepoter 
langs tracéet, hvorfra det hentes løbende. 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 veldefineret varmeafledning fra kablerne. Det er bl.a. evnen til at slippe af 
med varmen til omgivelserne, der bestemmer, hvor stor en strøm kabelforbindelsen kan overføre, så 
kabeltemperaturen ikke bliver for høj. Der anvendes ca. 500-600 m3 sand pr. ca. 1.500 m kabelgrav. 
 
Over de 20 cm sand lægges der et kraftigt rødt dækbånd i plast til mekanisk beskyttelse af kablet, og 
omkring 75 cm under det færdige terræn lægges der et advarselsnet, begge med tekst, som angiver 
ejerskab af kabler, kontaktoplysninger mv. 
 
 

 

Figur 22 Tværsnit af standard kabelgrav ved flad forlægning. 
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Figur 23 Eksempel på arbejdsbælte med afrømmet rå- og muldjord samt køreplader. Bemærk, at dette tracé er 

med et trefaset kabelsystem. 

 
Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kablet, 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.  
 
Fra anlægsarbejdet starter op på den enkelte matrikel, for den enkelte delstrækning, til endelig reetablering 
af arbejdsarealet, forventes det, at der går mellem 3-5 uger afhængig af, om der er underboringer eller 
muffesamlinger. Reetablering af arbejdsarealer med mange markdræn kan forlænge anlægsperioden på 
disse ejendomme. 
 
Efter anlægget er færdigt, vil det være omfattet af et 7 m bredt servitutbelagt bælte, der skal tinglyses på de 
berørte ejendomme. I det servitutbelagte bælte må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning 
med dybdegående rødder. Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet og andre aktiviteter kan udføres 
efter individuelle aftaler.  
 

Muldafrømning i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser 
Inden anlægsarbejdet for kabeltracéet igangsættes, skal det lokale museum udføre arkæologiske 
forundersøgelser samt risikovurdere det planlagte kabeltracé for arkæologiske spor. Det lokale museum 
udpeger områder uden arkæologiske interesser, hvor anlægsarbejdet kan foretages uden yderlig 
forundersøgelse. Ved udpegede områder med ringe eller ukendt arkæologisk aktivitet, vil det lokale 
museum foretage forundersøgelserne ved at lade anlægsarbejdets muldafrømning foregå 6-8 uger før 
anlægning af kabler. Derudover vil der være områder med særlig arkæologisk interesse, hvor det lokale 
museum vil foretage forundersøgelser ved gravning af søgegrøfter inden anlægsarbejdet påbegyndes. 
Søgegrøfterne udføres i god tid inden anlægsarbejdet og tildækkes typisk inden anlægsarbejdet. 
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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 enkeltvist. 
Kablet trækkes ud i kabelgraven på kabelruller, så kabelkappen ikke bliver beskadiget. Udtrækning omkring 
sving udføres ved hjælp af specielle hjørneruller for at kablets mindste tilladelige bøjningsradius overholdes, 
og for at sikre kablet mod at glide op ad skarpe kanter. Efter kabeludtrækningen placeres kablet i graven.  
 
Udtrækning af 1 kabellængde varer ca. 3-4 timer. Sammen med kablerne trækkes der ét eller to tomrør (d = 
40 mm) med ud. Senere kan der blæses lyslederkabler ind i disse rør. Lyslederinstallationerne følger 
kabeltracéet. 
 

 

Figur 24 Eksempel på en kabelgrav lige efter udtrækning af kabler. 

 

Gravekasse 
Der er udviklet en alternativ metode til nedlægning af kabler med gravekasse, som evt. kan blive aktuel i 
dette projekt. Princippet i kabelnedlægningen er stort set det samme som ved beskrivelsen af 
anlægsaktiviteterne, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Den væsentligste forskel er, at kablerne først 
udlægges, hvorefter de nedgraves løbende gennem en specialudviklet gravekasse (se Figur 25). 
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Figur 25 Kabellægning 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 overordnet 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 muldlaget 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 bælter. Afslutningsvist udlægges den afrømmede muldjord, og hele 
arbejdsarealet retableres. 
 

Fordele og ulemper 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” over for områder med høj 
grundvandsstand, som metoden med åbentstående grav er, fordi kabelgraven kun er åben over en kort 
afstand i kort tid. I langt de fleste tilfælde ses der ingen behov for tørholdelse af kabelgraven ved 
anvendelse af gravekasse. Ved muffegrave, hvor de enkelte kabelender sammenføres, skal muffegravene 
tørholdes.  
 
En ulempe ved gravekassen er, at kablerne ligger frit tilgængeligt i længere tid, hvilket øger risikoen for 
udefrakommende skade, samt at det ikke er muligt med visuel inspektion af kablerne i deres endelige 
position. Yderligere er metoden ikke optimal i områder med mange dræn. Hvorvidt der anvendes 
gravekasse, eller kabelsystemet etableres på traditionel vis, vil først blive afgjort, når der er indkøbt 
graveentreprenør til opgaven. 
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Muffearbejde 
For hver kabellængde (1.000-1.500 m) skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde kræver kontrollerede 
omgivelser og udføres i et montagehus typisk af en standard 20-fods container. Arbejdsperioden for 
muffearbejdet til en muffegruppe, dvs. samling af et trefaset kabel, er ca. 1 uge. 
 
Muffearbejdet opstartes umiddelbart efter, at kablerne på begge sider af muffegraven er udtrukket. Selve 
samlingen af kablerne med muffer giver ikke anledning til installationer over terræn, da installationerne vil 
være nedgravet i samme dybde som kablerne på resten af ruten. Omkring muffegruppen vil der være et 
forøget arbejdsareal for at gøre plads til muffehuse, materiale- og værktøjscontainere, velfærdsfaciliteter 
samt parkering. En principskitse, dog uden arbejdsareal, er vist herunder. 
 
 
 

 
Figur 26 Forøget udgravning en muffegruppe 
 
 
For at udnytte kablerne bedst (dvs. minimere varmetabet i kablet), krydskobles kabelskærmene i 
muffesamlingerne. Selve krydsningen foretages i linkbokse, som beskrevet tidligere. Disse kan være ført til 
terræn. 
 



 

 36/44 
 

 

Figur 27 Montagecontainer placeret over en muffesamling. 

 
 
 
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 250-2.500 m² og anvendes hovedsageligt til 
oplagring af sand, der skal bruges som fyld i kabelgraven. Depotpladserne kan også bruges til parkering af 
entreprenørmaskiner, som anvendes til arbejdet langs kabeltracéet. Det forventes, at der vil blive behov for 
en oplagsplads ca. hver 3 – 5 km på kabelstrækningen. 
 
Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændingskabler og evt. andet 
kabeltilbehør. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 2-3 km kabeltracé. Da kabeltromler er meget 
tunge, vægten af en kabeltromle kan være op til 20 tons, foregår transporten på blokvognskøretøjer, som 
ikke er terrængående og har stor venderadius. Derfor stilles der øgede krav til underlag og adgangsforhold, 
hvor tromlepladserne indrettes. 
 
Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret i umiddelbar nærhed af kabelruten, f.eks. på 
dyrkede arealer. Depotpladser vil ikke blive lagt indenfor arealer med beskyttet natur. Medmindre 
eksisterende egnede områder findes, vil pladserne blive etableret ved at udlægge køreplader uden 
muldafrømning, for at mindske risikoen for strukturskader i markjorden. 
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Figur 28 Eksempel på tromledepot. 

 

Midlertidige køreveje 
Ud over det arbejdsspor, der bliver etableret langs 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. Køreplader udlægges ved behov. Arealerne retableres 
efterfølgende. Kørepladerne transporteres på og udlægges af lastbil. 
 

Tørholdelse af kabelgrav og muffegrav 
Der findes forskellige metoder til at holde kabel-og muffegrav tør for vand. Der kan for det første anvendes 
nedfræsning af dræn. 
 
På strækninger med højt grundvandsspejl tørholdes kabelgraven midlertidigt f.eks. ved en forudgående 
nedpløjning af et plastdræn 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. 
Som en anden løsning er der mulighed for anvendelse af et sugespidsanlæg. 
Hvis der er tale om en mere lokal forekomst af vandrige jordlag, foretages oppumpningen evt. via et 
sugespidsanlæg direkte i kabelgraven. For begge metoder gælder, at det oppumpede vand ikke må ledes 
direkte til søer eller vandløb, da der kan ske sedimentspredning, som skader vandmiljøet. 
 
Det oppumpede vand håndteres efter de lokale myndigheders anvisning. Den foretrukne metode vil være at 
lede det ud over det åbne terræn, til passiv nedsivning efter aftale med lodsejeren og den ansvarlige 
miljømyndighed.  
 
Langs kabeltracéet er der tale om tørholdelse af kabelgrav i meget begrænset varighed (op til en uge). Ved 
muffesamlinger på kablerne kan der være tale om behov for tørholdelse på op til 10 dages varighed. 
 

Okker 
Der kan indenfor projektområdet være okkerpotentielle områder, og oppumpning af vandet indenfor disse 
arealer kan medføre udvaskning af okker til nærliggende vandområder. Der bliver udtaget jordbundsprøver i 
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okkerpotentielle områder inden igangsættelse af anlægsarbejderne for bl.a. at afdække 
okkerkoncentrationen i området, og at den videre håndtering aftales i samarbejde med de pågældende 
kommuner. Hvordan anlægsarbejdet planlægges i de okkerpotentielle områder i det konkrete projekt, bliver 
uddybende behandlet i VVM-redegørelsen og baggrundsrapporter hertil. 

 

Kabellægning ved underboring 
De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at nedgrave kabler, vil udlægning ske ved styret 
underboring. Styret underboring anvendes bl.a. i områder med sårbar natur, veje og evt. særlige værdifulde 
beskyttede diger, der dermed ikke bliver påvirket af gravearbejde. 
 
Underboring sker med boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads på ca. 100 m² per system i den 
ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen, som 
afhænger af boringens længde. Ved længere eller vanskelige underboringer kan arbejdsarealet skulle øges. 
 
Underboring sker ved, at der bores fra den ene side, under det, der ønskes krydset, og ved tilbageføring af 
borehovedet trækkes et plastforingsrør med til hvert kabel. I forbindelse med kabeludtrækningen trækkes 
der igennem foringsrøret. Foringsrøret fyldes efterfølgende med bentonit af hensyn til varmeafledning fra 
kablerne. Et typisk foringsrør har en ydre diameter på 250 mm.  
 
Normalt er underboringer mellem 25-200 meters længde. I særlige situationer kan længere strækninger dog 
underbores (200 m til 1000 m). Myndighederne fastsætter, hvor langt underboringen skal under de 
beskyttede vandløb, normalt minimum 1 m under vandløbsbund og mindst 1 meter under den 
regulativmæssige fastsatte bundkote for vandløbet. 
 
Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For at fastlægge en boreprofil 
kan der udtages enkelte jordbundsprøver. Forundersøgelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af 
underboringen og mindske risikoen for blowouts, dvs., at bentonit skyder op i det terræn, som boringen 
føres under. 
 
Ved underboringer øges installationsdybden af kablerne og dermed også den termiske isolation, som 
reducerer kablernes mulighed for at afgive deres varmetab. Kablernes termiske forhold forbedres ved at 
øges afstanden mellem de enkelte kabler afhængigt af dybden i underboringen. 
 
Afhængig af de lokale forhold kan det være nødvendigt at tilsætte additiver til bentonitten. I nødvendigt 
omfang vil der blive ansøgt om dispensation fra miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af additiver hos 
de respektive kommuner. 
 

Specielt ved underboring af Nordborgvej (rutealternativ ved Danfoss erhvervsområde) 
Ved dette rute-alternativ føres 150 kV kablerne i et rør under den eksisterende underjordiske infrastruktur. 
Der etableres en udgravning ved Mads Patentvej i nord og Lundenvej i syd på Nordborgvej. Mellem de to 
udgravninger fortages en udboring som forbinder de to punkter. I det udborede hul trækkes et rør i svært 
men fleksibelt plastmateriale (F.eks. HDPE), hvor 150 kV kablerne senere kan trækkes igennem. Røret føres i 
en blød bue mellem de 2 udgravninger 10-15 m under det eksisterende terræn.  
 
Den styrede underboring vil have en længde på cirka 1.000 m mellem start og endepunkt og kræve to 
arbejdspladser på cirka 1.200 m2 i udførelsesfasen til boremaskiner, boreudstyr, boremudder (bentonit) og 
tanke. Plastikrøret svejses i et komplet stykke på cirka 1.000 m inden det trækkes i hullet efter den styrede 
underboring. Dette vil kræve at der enten i området ved Mads Patentvej eller ved Lundenvej kortvarigt skal 
reserveres et cirka 1.000 m langt og 10-20 m bredt område til svejsning af rørsektioner. 
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En cirka 1.000 m lang styret underboring kræver geofysiske målinger til bestemmelse eksisterende 
infrastruktur og jordlag, samt geotekniske undersøgelser til bestemmelse af undergrundens 
sammensætning. Dette vil kræve et antal dybe boringer langs den planlagte kabelrute. Under selve 
udførelsen kan det også være påkrævet at udføre såkaldte afværge-udgravninger langs kabelruten for at 
imødekomme afhjælpe ophobning af boremudder under selve boringen.  
 
Ved installation af 150 kV kablerne er der behov for et arbejdsareal på cirka 800 m² til kabelruller, trækspil, 
kabel splejse container og testudstyr.  Området omkring den styrede underborings endepunkter vil være 
servitut belagt på lige fod med en gravet kabeltrace som beskrevet i afsnit herunder.  
 

Krydsning af fremmede lednings- og røranlæg 
Kabelanlæggets krydsning af fremmede ledninger eller rør udføres på forskellige måder, alt efter hvad det 
er, som 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 fortrinsvist benyttes, hvis der er tale om krydsning af større lednings- eller 
røranlæg. 
 

Drænede arealer 
Drænede arealer, der berøres af anlægsarbejdet reetableres som beskrevet i Energinets interne vejledning 
”Teknisk beskrivelse af drænretablering_Version6" (dok nr. 13/93347/82). Hvis enkelte dræn krydses, 
samles disse med et fast rør over kabelgraven. Ved større drænsystemer reetableres drænsystemet efter 
anvisninger fra en drænkonsulent og de tekniske bestemmelser. Generelt sker der ingen ændringer af 
grundvandsspejlet i forbindelse med anlægsarbejdets drænretableringer. 
 
Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner til kabellægning: 
 
Tabel 3 Anslået anvendelse af maskiner og anlægsarbejders varighed ved kabellægning af 12 km 1 
system 150 kV-kabelanlæg. 
 

Tracé Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed af 
anlægsarbejder 

150 kV  3 stk. gravemaskiner, 7 til 32 tons  
2 stk. rendegravere  
2 stk. traktorer  
2 pladsbiler  
1 lastbil  
1 gummiged  
1 underboringsmaskine  
2-3 sandvogne 
1 blokvogn  
1 slamsuger 
2-4 lastbiler for udlægning af køreplader 
1 trækspil 
3 blokvogne til levering af kabeltromler på depoter langs tracéet 
1-2 lastbiler til levering af sand på depoter langs tracéet 

4 mdr. 



 

 40/44 
 

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal entreprenørmaskiner. Der er herunder 
angivet et skønnet omfang af antal samt typer af maskiner, som vil blive anvendt i anlægsperioden. Der er 
tale om en simpel opgørelse af omfanget af transportarbejdet opdelt i hovedaktiviteter og enhedsmængder 
baseret på Energinets erfaringer fra tilsvarende opgaver.  
 

Materialeforbrug og råstoffer 
Materialemængden for aluminium til kabelanlægget anslås at være: Tracelængde: 1 km pr. leder X 3 = 3 km 
leder. Tværsnit i leder: 2000 mm2. Samlet mængde aluminium i kabelanlæg: 6,08 ton/fase km X 3 fase km = 
19 ton pr. kilometer tracé. 
 
Der anvendes sand til kabelgrav, bentonit og en begrænset mængde vand til underboringer, brændstof til 
drift af maskiner samt i mindre mængder råstoffer til fremstilling af diverse andre materialer, som medgår i 
anlægsfasen. Der vil være begrænset mængde byggeaffald og overskudsjord, som vil håndteres efter 
gældende regler.  
 
Ved underboringer kan det være nødvendigt at anvende additiver til bentonit. Der vil i givet fald blive 
indhentet dispensation fra Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af specifikke additiver. 
 
Anlægsperioden for kabellægningen forventes at være i 2021-2022. 
 

Demontering af kabelsystemer (generel beskrivelse) 
Den forventede levetid for XLPE-kabelsystemer er mindst 40 år og kabelsystemer skrottes, når isoleringen er 
nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabelsystemer vil der foregå anlægsarbejde af sammenlignelig 
karakter og omfang som i anlægsfasen.  
 
Der vil være behov for et arbejdsareal på ca. 20-30 meter langs med kabeltracéet, hvor råjord, muldjord og 
sand fra kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej langs kabelrenden ved hjælp af køreplader, hvis det er 
nødvendigt. 
 
Herefter opgraves kablerne, og så afskæres de i passende længder, således de kan blive transporteret fra 
arbejdsområdet til en oparbejdningsanstalt. Kablerne er opbygget af faste materialer, såsom plast og 
metaller, og indeholder derfor ikke flydende materialer, som ved f.eks. olie-isolerede kabler. Der er derfor 
ingen forureningsmæssig risiko ved opgravning af kabelsystemet.  
 
Kablerne kan genbruges i miljøgodkendte anlæg. Metallet frigøres til genbrug, og plastisolationen fjernes fra 
metaller ved afskæring. Plastmaterialet kan findeles og genbruges. 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. 
 

Beplantningsbælte og hegn 
Alle Energinets højspændingsstationer er indhegnet med trådhegn for at hindre adgang til stationsområdet. 
Langs trådhegnet er der brug for en bræmme både indvendig og udvendig for at kunne slå græsset og 
vedligeholde hegnet. Hegnet kan være etableret som berøringsfølsomt hegn med kameraovervågning, der 
er koblet til Energinets kontrolcenter.  
 
For at skærme for indblikket til stationen etablerer Energinet et beplantningsbælte. Beplantningen består af 
hjemmehørende danske arter af træer og buske, som er valgt ud fra forholdene i det område stationen er 
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placeret på. Er der pga. vedligeholdelsesprojektet behov for at fjerne og senere genplante en del af 
beplantningsbæltet, vil beplantningens skærmende effekt først reelt have en effekt i løbet af 5-10 år, når 
den er vokset til.  

 

Figur 29  Oversigtskort over Andst station, hvor beplantningsbæltet ses omkring 

 



 

 42/44 
 

 

Figur 30 Beplantningsbælte 

 
Trådhegn er 2,4 til 3 m højt og opføres på faste jern- eller beton pæle. 
  
Beplantningsbælte: Bredden af bæltet omkring stationen til hegn og beplantning er minimum 10 m.  
  
De almindelige danske arter som udplantes, er f.eks. tjørn, eg, navr, hassel, æble, mirabel, lind, alm. hæg, 
røn, æblerose og slåen. Beplantningen er gradueret, så den er lavest ud til skel og stigende højde ind mod 
stationsområdet. 
  
De først ca. 5 år vedligeholdes beplantningen for ukrudt. Herefter beskæres beplantningen så vidt muligt 
ikke, og beplantningen får derefter lov til at udvikle sig på naturligt vis. 
 

Kontakt til lodsejer 
Før Energinet går i gang med arbejdet på en ejendom, kontakter vi lodsejeren og eventuelt dennes 
forpagter for at informere om kabelarbejdet, træffe aftale om kørevej og meddele den konkrete lokale 
arbejdsperiode. Samtidig kan der aftales særlige forholdsregler samt orienteres om opmåling og afregning 
af erstatning. Der ydes erstatning for skade på jordens struktur og afgrøder samt øvrige ulemper i 
forbindelse med anlægsarbejdet. Erstatningen gøres op, når arbejdet er afsluttet. 
Grundlaget for beregning af erstatning er en aftale mellem Landbrug & Fødevarer (SEGES), Dansk Energi og 
Energinet (Landsaftalen). Aftalen indeholder standardiserede principper og takster for erstatning for el-
anlæg på landbrugsjord. Energinet vil desuden forhandle en servitut som skal beskytte anlægget og tinglyses 
på ejendommen. Energinet udbetaler erstatning for rådighedsindskrænkninger, som bliver tinglyst på 
ejendommen. 
 
Landsaftalen: Der ydes erstatning til lodsejer for strukturskader, afgrødetab mv. i henhold til Landsaftale for 
el- og fiberanlæg. 
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Støj fra kompenseringsspoler/reaktorer 
En kompenseringsspoles lydeffektniveau er beskrevet i kompenseringsspolens datablad, som er udarbejdet 
af leverandøren af transformeren. 
Lydeffektniveauet er afhængigt af kompenseringsspolens kapacitet. Jo større kompenseringsspoler jo højere 
lydeffektniveau. På baggrund af lydeffektniveauet har Energinet beregnet lydtrykket i forskellige afstande til 
kilden. 
Der kan være flere kompenseringsspoler på samme station. Og der kan være andre støjende komponenter 
på en station end kompenseringsspoler.  
Det samlede støjbillede fremkommer ved at sammenstille lydtrykket fra de kendte komponenter. Det 
samlede støjbillede vil altid skulle vurderes konkret, når der er flere støjende komponenter. Ved 
enkeltstående kompenseringsspoler eller andre komponenter anvendes datablad som grundlag for 
støjbilledet. 
 

Lydeffektniveau:  

En ny 132/150 kV-kompenseringsspole har et lydeffektniveau på 80 til 85 dB[A]. Ved at stille to ens 
kompenseringsspoler ved siden at hinanden fordobles lyden. Dette sker ved at lægge 3 dB[A] til, således at 
det samlede lydeffektniveau stiger fra 85 dB[A] til samlet set 88 dB[A] 
 

Lydtryk:  

Lydtrykket fremkommer ved at fratrække lydeffektniveauet 18-25 dB[A]. Støj fra kompenseringsspoler 
tillægges et tonetillæg på 5 dB[A], som skal lægges til det målte eller beregnede støjniveau forinden 
støjbelastningen vurderes. 
Miljøstyrelsen har opstillet vejledende støjkriterier til lydtryk. Det laveste vejledende støjkriterium er 35 
dB[A], og forekommer i blandet bolig- og erhvervsområder.  
 

Beregning af lydtryk: 

Da lydkilden er formet som en kugle, fratrækkes 6 dB[A], hver gang afstanden fordobles. 
 

I drift: 

En kompenseringsspole støjer alene, når den er belastet og i drift, men støjer stort set ens uanset, hvilken 
grad den er belastet.  
En kompenseringsspole kan være i drift på alle tider af døgnet, og driften er styret af transmissionsnettets 
behov for kompensering. 
 

Ordliste/ordforklaring 
 
Arbejdsareal: 
Areal, som anvendes under udførelse af et anlægsarbejde, men som ikke indgår i det færdige areal. 

 
Arbejdsbælte: 
Det samlede arbejdsareal i anlægsfasen. 
 
Bentonit: 
Bentonit er en ler-art, der anvendes som boremudder ved underboringer, samt til at sikre en god 
varmeafledning i underboringsrøret. 
 
Blow-out: 
Når boremudder skyder ukontrolleret op til overfladen i forbindelse med anlægsarbejdet med 
underboringerne. 
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Depotpladser: 
De anvendes hovedsageligt 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 
kabeltracéet. 
 

Demontering: 
Fjernelse af anlæg. Det kan være master, luftledninger og nedbrydning af fundamenter. 
 

Kompenseringsspole:  
Modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen ville denne kondensatoreffekt betyde, at kablerne vil 
forårsage en spændingsstigning over det, anlægget er dimensioneret til. Selve spolerne er placeret inde i en 
oliefyldt tank, hvor olien virker som elektrisk isolation og køling. En kompenseringsspole afgiver en 
lavfrekvent brummen (frekvens på 100 Hz).  
 

Ledere: 
De strømførende tråde i et luftlednings- eller kabelsystem.  

 
Montagecontainer: 
Samling af kabler og montagen af mufferne sker i en montagecontainer, som af størrelse minder om en 
lukket transportcontainer, kendt fra skibs- og lastvognstrafik. 
 
Oplagspladser: 
Et areal, der er afsat til opmagasinering af materiale. Eks. tromler med kabler, o.l. Der er dels tale om 
depotpladser og dels om tromlepladser. Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med 
højspændingskabler. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 2-3 km kabeltracé, således at hvert 
depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves til at lægge to kabellængder. 
 
Projektområde: 
Det område, der anmeldes til etablering af projektet.  
Inden for projektområdet kan den endelige placering af kabelsystemer ændres under detailprojekteringen og 
forhandling med lodsejere efter en afsluttet VVM-undersøgelse. 
 
Servitutbælte (deklarationsbælte):  
Et areal under en luftledningsforbindelse eller omkring et kabel, hvor der vil være anvendelsesbegrænsninger 
i driftsfasen. Der er typisk forbud mod at etablere bebyggelse og beplantning, som kan skade anlægget eller 
forhindre vedligeholdelse. 
Arealet tinglyses, så der ikke kan iværksættes noget, der kan forhindre adgangen til kabelanlægget eller 
være til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse. 
 

Styret underboring: 
Ved hjælp af en styret underboring er det muligt at styre et borehoved, i en forudbestemt dybde, uden 
opgravning. Styret underboring foregår mellem to gravede huller. Disse huller anvendes senere til opsamling 
af boremudder (bentonit).  
Først bores det styrede borehoved igennem den planlagte strækning til modtagerhullet. Her påmonteres 
”REAMEREN” og den nye ledning. Herefter trækkes ”REAMEREN” og røret tilbage til starthullet. Under 
tilbagetrækning udvider ”REAMEREN” det forborede borehul til den ønskede dimension.  
Styret underboring anvendes, hvor normale graveforhold er vanskelige eller uhensigtsmæssige. 
 
Transformerstation: 
På transformerstationen transformeres der mellem forskellige spændingsniveauer, f.eks. fra 150 kV til 60 kV. 

 
Midlertidige arbejdsarealer for etablering af højspændingsanlæg  
Idet stationerne fremtidssikres pladsmæssigt, vil det kun være en del af stationsarealet, der udnyttes til 
tilslutning af Lillebælt Syd vindmøllepark. Dette muliggør, at placering af midlertidige arbejdspladser, 
oplagspladser mm. kan placeres inden for stationsarealet. Arealbehovet i anlægs-og driftsfase vil således 
være sammenfaldende. Adgangsveje til stationsarealerne vil benyttes både under anlægsarbejdet og når 
stationen tages i drift. Omkring begge stationer etableres et beplantningsbælte og trådhegn. 


