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1. Indledning 
Dette dokument er en teknisk beskrivelse af et nyt kabelprojekt (et kabel er en elforbindelse i 
jorden), som Energinet ønsker at etablere mellem Ribe- og Holsted højspændingsstation. 
 
Dokumentet indeholder en beskrivelse af kabelanlægget i anlægs- og driftsfasen. Herudover er 
der en beskrivelse af nødvendige ombygninger af den eksisterende højspændingsstation i Hol-
sted. 
 
Beskrivelsen danner grundlag for vurderingen af påvirkning på miljøet som fremgår i Miljø-
screeningen. 
 
1.1 Baggrund for projektet 

Projektet ”Ny 150 kV netstruktur i Syd- og Vestjylland” er en udløber af den politiske aftale bag 
godkendelsen af etablering af den nye 400 kV-luftledning langs vestkysten fra Klixbüll i Tysk-
land via Endrup til Idomlund. Der er således indgået en politisk aftale om kabellægning af 150 
kV-luftledninger i de kommuner, som bliver berørt af de nye 400 kV-luftledninger langs vestky-
sten. Ud over den politiske beslutning om kabellægning, skal projektet også betragtes som en 
del af en større restrukturering af nettet i Vestjylland. Restruktureringen er begrundet i en 
bedre sammenhæng med de nye 400 kV-forbindelser og forsyningssikkerheden, samt ro-
busthed i elnettet i forhold til fremtidig tilslutning af VE-anlæg. 
 
Denne ansøgning omfatter fjerde delstrækning i restruktureringen af elnettet i Vestjylland og 
består af et nyt 150 kV kabelanlæg fra Ribe- til Holsted højspændingsstation samt ombygning 
af Holsted højspændingsstation. 
 

2. Projektet 
Projektet omfatter etablering af cirka 24 km 150 kV kabelanlæg fra Ribe til Holsted. Ved Hol-
sted højspændingsstationer skal der udføres en række ændringer for at det nye kabelanlæg 
kan tilsluttes nettet. Der sker ingen arealmæssig udvidelse af stationsanlægget, fordi der alene 
er tale om ombygning og udskiftning af eksisterende 150 kV stationsudstyr, samt etablering af 
en ny teknisk bygning, der kan foregå indenfor rammerne af den eksisterende stationsmatrikel. 
 
Kabelanlægget etableres i åben grav. Hvor særlige forhold begrunder det, kan kabelanlægget 
blive etableret som styret underboring. De særlige forhold er krydsning af veje og jernbane og 
vandløb, samt følsom natur. De steder, hvor kablerne er etableret ved styret underboring, vil de 
ligge dybere i jorden end i åben grav. Dybden afhænger af jordbunden og underboringens 
længde, og varierer mellem 2 og 30 meter under terræn. Der underbores ca. 2 km i projektet. 
 
Linjeføringen er fastlagt ud fra følgende kriterier og principper;  
 
- Den korteste vej imellem tilslutningspunkterne 
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- Generelt afstand på 50 m til beboelse og landbrug i det åbne land 
- Vinkelret krydsning af veje og jernbaner 
- I videst muligt omfang undgå interessekonflikt med andre arealbindinger 
 
Der er som udgangspunkt udlagt et arbejdsområde for kabelanlægget på cirka 18 m. Der vil 
dog i praksis være behov for lokale tilpasninger, såsom f.eks. adgangsveje, sandpladser, oplags-
pladser og muffegrave. Tilpasningerne vil i videst muligt omfang tage højde for lodsejers ønsker 
og/eller projektets tekniske krav, samt miljøhensyn omkring den cirka 24 km lange kabelstræk-
ning. Arbejdsområdet for kabelanlægget kan på korte strækninger tilpasses lokale forhold og 
indskrænkes til 10-12 m hvis det vurderes nødvendigt og anlægsteknisk muligt. Den præcise 
placering af selve kabeltracéet kan først endeligt fastlægges, når der er meddelt screeningsaf-
gørelse og indgået aftaler med lodsejere. I driftsfasen vil der langs med kabeltracéet være et 7 
m bredt servitutbælte omkring kablet, hvor der vil være visse restriktioner på aktiviteter i dette 
bælte. 
 
 
  

Figur 1. Oversigtskort over kabelanlæg (blå stiplet linje) fra Ribe- til Holsted højspændingsstation. 
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Kabelanlægget krydser en række andre ledninger, infrastruktur og natur. Der vil i projektfasen 
tages størst muligt hensyn til disse andre ledningstyper, infrastruktur og natur.  
 
Et oversigtskort over linjeføringen af kabellægningen af 150 kV ledningen er vist Figur 1. 
 
2.1 Kabelanlægget 

På den aktuelle strækning udformes højspændingslinjen som et 150 kV 3-faset AC-jordkabel. 
Kabelsystemet indeholder en række underjordiske linkbokse, nogle nedgravet og andre med 
adgang fra terræn for servicering. Kabelanlægget afsluttes inde på højspændingsstationerne 
med endetermineringer for overgang til luftbåret koblingssystem. 
 
Kabelsystemet 
Kabelsystemet udformes principmæssigt som vist på nedenstående diagram: 
 
 
 

 
 
I forbindelse med anlæg af kabelsystemet, anlægges samtidigt et højkapacitets optisk fiberka-
bel. Fiberkablet trækkes samtidigt med højspændingskablet og samles i fiberbrønde. Fiber-
brønde anlægges typisk for hver 5 km og skal have adgang fra terræn for servicering. 
 
150kV AC-jordkabel 
Det aktuelle højspændingskabel er opbygget af følgende lag (se Billede 1): 
 

• Leder (AL) 

• Lederskærm (AL) 
• Isolation (PEX) 

• Isolationsskærm (AL) 
• Metallisk skærm (AL) 

• Yderkappe (PEX) 
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Billede 1. Eksempel på opbygning af 150 kV landkabel med komprimeret leder. 

Kabel endeterminering 
Ved terminering af kabler, enten ved højspændingsstationer eller ved overgangsstationer, an-
vendes endemuffer til at tilslutte kablerne til stationsanlæg eller overgangsstationer til luftled-
ninger. Friluftsendemuffer vil blive udført som kompositendemuffer – eller tørre komposit- el-
ler kunststofsendemuffer som i modsætning til ældre typer af endetermineringer ikke indehol-
der olie og ikke kan eksplodere ved høje belastninger. Den principielle opbygning af en kompo-
sitendemuffe ses af nedenstående Billede 2. 
 

  

 

   

Billede 2. Tør friluftsendemuffe af kunststof. 

Komposit dækker over "sammenføjning" af flere materialer for at skabe et materiale, der ud-
nytter de oprindelige materialers elektriske og mekaniske egenskaber, når de sættes sammen. 
Kompositendemuffer er i dag det foretrukne valg fremfor porcelænsendemuffer ved alle AC-
spændingsniveauer. 
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2.2 Styret underboring (kort og lang) 

Hvor særlige forhold begrunder det, kan kablerne etableres ved styret underboring i stedet for i 
åben grav. Det kan f.eks. være ved krydsning af veje, jernbaner, større vandløb og sårbare natur-
områder. 
 
De steder, hvor kablerne er etableret ved styret underboring, vil de ligge dybere i jorden end i 
åben grav. Dybden afhænger af jordbunden og underboringens længde, og varierer mellem 2 og 
30 meter under terræn. 
 
Hvert kabel skal føres i selvstændige foringsrør, med en typisk indbyrdes afstand på 1-6 m. Den 
indbyrdes afstand kan blive større ved lange og dybe underboringer pga. opretholdelse af over-
føringsevnen for kabelanlægget og pga. det større tryk i boringen under anlægsarbejdet. Her-
udover er der særlige dybdekrav og afstandskrav ved underboringer af f.eks. jernbaner. 
 
En underboring består af i alt 3 foringsrør med hvert deres kabel trukket igennem. Kablet ligger 
omgivet af bentonit i foringsrøret, for at kablet kan afgive varmen til den omgivne jord. Der skal 
være mindst 6 meter mellem hvert foringsrør og derfor bliver et kabelanlæg etableret ved un-
derboring mindst 18 m bredt. Ved længere og kritiske underboringer (længere end ca. 200 m 
og kritiske områder såsom vådområder/vandløb), skal der laves en geoteknisk forundersøgelse 
for at undgå såkaldte blow-outs. Beredskabsplan for blow-out med detaljeret beskrivelse af 
procedure for at undgå blow-out ved underboringer vil blive udarbejdet af entreprenør. 
 
2.3 Stationer 

På den eksisterende højspændingsstation Holsted vil der være behov for at ombygge bestå-
ende anlæg. I de følgende afsnit er de generelle anlæg og tekniske komponenter på Holsted 
højspændingsstation beskrevet. På baggrund af design og teknik, fremkommer et areal behov. 
 
2.3.1 Højspændingsanlæg 

Højspændingsstationerne består af mange enkeltkomponenter, men kan i grove træk inddeles 
i følgende grupper: 
 
Samleskinne med felter: Et felt er en samling af afbrydere, adskillere og måleudstyr gennem 
hvilke en luftledning eller en kabelforbindelse tilsluttes i højspændingsstationen. Skinnen for-
binder på tværs af felterne. 
 
Transformere: En transformer forbinder den elektriske spænding mellem de forskellige spæn-
dingsniveauer i elnettet. 
 
Kabler: Internt på stationen er der nogle steder behov for at etablere kabler i jord til at for-
binde de enkelte komponenter. 
 
2.3.2 Bygninger og andre anlæg 

I forbindelse med ombygning af komponenter på stationerne opføres ny bygning som benyttes 
til teknisk udstyr samt velfærdsfaciliteter. Der udledes ingen emissioner eller støj fra bygnin-
gen. 
 
Der etableres belysning på stationsanlæggene til brug i aften- og nattetimerne, når anlægget 
skal serviceres. Erfaringen er, at det sker yderst sjældent.  



8 
 

 
2.3.3 Arealer 

Arealbehovet på den eksisterende højspændingsstation og de nye elkomponenter fremgår af 
Tabel 2-1 og er desuden vist på Figur 2 hvor den nye teknik bygning også er vist. 
 

Tabel 2-1 Oversigt over arealbehov samt nuværende og fremtidige arealer og komponenter på 
højspændingsstationerne. 

Station Eksisterende 
Areal 

Udvidelse Nye komponenter 

 Holsted Ca. 1,27 ha 0,07 ha 
 
  

1 stk. 150 kV samleskinne 
2 stk. 150 kV kabelfelt 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 2. Layout af Holsted højspændingsstation. Rød indikerer det der etableres af projektet og sort/gul det eksisterende. 
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3. Kabellægning – anlægsfase 
 
3.1 Installation i åbent land 

Som forarbejde til kabellægning af 150 kV-kabler umiddelbart foran kabelanlægsarbejdet, fjer-
nes læhegn og ikke beskyttede jorddiger med mere, så der er fri passage i tracéet (gerne mel-
lem to adgangsgivende veje), og oplagspladserne afmærkes. Dette arbejde koordineres med 
relevante myndigheder og med ansøgning af relevante dispensationer og tilladelser på plads. 
 
Ved udgravning af kabelgraven er der to metoder, åben grav eller anvendelse af gravekasse. I 
det aktuelle projekt påtænkes det at anvende gravekasse, grundet mange lavtliggende områ-
der med risiko for stor opfugtning. Typisk vil der for begge metoder, være behov for at dele af 
tracéet rørlægges, under veje, mindre vandløb o.l. 
 
Skulle det mod forventning ikke være muligt helt eller delvist at anvende metoden med grave-
kasse, vil kablerne blive nedgravet helt eller delvist med åben grav metoden. 
 
3.1.1 Flad forlægning 

Kabelsystemet udlægges i flad forlægning hvor kablerne placeres ved siden af hinanden i bun-
den af kabelgraven ovenpå en ca. 10 cm sandbund, det vil sige kabelbunden ligger i ca. 1,4 m 
dybde. Alle kabler placeres i korrekt centerafstand, inden der opfyldes med sand. Den øgede 
afstand mellem faselederne mindsker den indbyrdes varmepåvirkning, men vil også, med slut-
tet skærm, få den inducerede strøm i kabelskærmen til at stige, og det resulterer i en dårligere 
overføringsevne for kabelanlægget. Kablerne placeres derfor som regel med en centerafstand 
på 0,4 m og med cross-bondede skærme. 
 

 

Figur 3. Tværsnit af kabellægning med flad forlægning. 
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3.1.2 Gravekasse 

Ved at anvende gravekasse i forbindelse med kabellægning bliver kabeltrækket udført, før gra-
vearbejdet af selve kabelgraven indledes. Kablerne trækkes ud parallelt med det planlagte ka-
beltracé og placeres på ruller, som er fordelt langs kabeltracéet (se Billede 3). 
Kabelgraven udgraves få meter ad gangen, hvorefter gravekassen trækkes frem i graven. Gra-
vekassen påfylder automatisk genopfyldning omkring kablerne, samt udruller dækplade. Kab-
lerne vil placeres i graven i flad forlægning som på Figur 3. 
 

  

Billede 3. Nedlægning af 150 kV-kabler i flad forlægning ved hjælp af gravekasse. 

 
Fordelene ved anvendelse af gravekasse er, at hvis der graves i et område med høj vandstand, 
vil det ikke få nogen indflydelse på arbejdets udførelse, da det netop er, hvad gravekassen er 
udviklet til at kunne klare uden videre tiltag. I forbindelse med fremdriften af gravekassen, er 
det ligeledes muligt at få retableret dræn- og andre ledninger, før der retableres med råjord og 
efterfølgende med muldjord. Den store fordel er den hurtige retablering, idet der retableres i 
forbindelse med fremdriften af gravekassen. Kabelgraven står derved kun åben i få timer ad 
gangen på et ca. 20 meter langt kabeltræk af gravekassen. 
 
3.1.3 Åben grav 

Ved anvendelse af åben grav i forbindelse med kabellægning af 150 kV-kabler vil der blive gra-
vet en rende (Billede 4), der passer til den aktuelle kabellængde, samt påfyldt et lag kontrolle-
ret sandfyldning, før kabeltrækket kan udføres. Kablerne vil placeres i graven i flad forlægning 
som på Figur 3. 
 
Kabelgraven må forventes at stå åben i maksimalt en arbejdsuge. Typisk vil renden graves 
1. dag, kablerne trækkes 2. dag og reetablering 3. dag. Der vil ikke være overskudsjord efter re-
etableringen. Afhængigt af den aktuelle kabellængde, kan der udføres 2 af disse etaper om 
ugen. 
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Billede 4. Opgravning af kabelrende til åben grav. 

Hvis der graves i et område med høj vandstand, skal der indsættes pumper i dette afsnit for at 
kunne holde den åbne kabelgrav tør i den periode, hvor der skal lægges kontrolleret genopfyld-
ning i bunden af kabelgraven, og mens der trækkes kabler og dækkes med en kontrolleret gen-
opfyldning. Relevante tilladelser til dette vil blive søgt hos kommunen. 
 
3.1.4 Krydsning af mindre vandløb og grøfter 

Materiel der skal krydse visse mindre vandløb føres over arbejdsbæltet ved etablering af mid-
lertidige simple brokonstruktioner baseret på tømmer eller udlagte stålprofiler fra øverste 
vandløbskant til øverste vandløbskant. Arbejdsgangen vil være som følger: 
 

1. Der udlægges 4 jernbjælker fra overkant til overkant af åbrink. Disse bjælker bliver lig-
gende i op til 6 uger.  

2. Når broen skal benyttes, lægges der køreplader på bjælkerne. Kørepladerne ligger 1-2 
uger ad gangen og fjernes i mellemliggende periode. 

3. Broen vil blive etableret 3-4 gange under anlægsarbejdet. 
 
3.1.5 Krydsning af beskyttede diger 

Billeddokumentation af diget før og efter anlægsarbejdet sikres. Anlægsarbejdet udføres med 
reduceret arbejdsbælte (10-12 m) ved anlæg i åben grav. En fuldstændig reetablering af diget 
udføres jf. myndighedernes anvisninger og vilkår efter anlægsarbejdet. 
 
3.2 Midlertidige opbevaringspladser og adgangsveje 

Alle midlertidige adgangsveje vil som udgangspunkt blive udført som en 4 meter bred kørepla-
devej. Der vil blive etableret muffepladser for cirka hver 1,5 km, kabeltrækpladser for cirka 
hver 3 km trace, og sandpladser cirka for hver 350 meter. Muffepladser vil typisk være 20 x 30 
meter, kabeltrækpladser inklusive kabeldepotpladser typisk 45 x 45 meter, sandpladser vil ty-
pisk være 25 x 25meter.  
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Billede 5. Opbevaringsplads og adgangsvej. 

   
3.3 Arbejdsarealer 

I anlægsfasen vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsområde omkring kabeltra-
céet på 15 m. Dette forudsætter en 3 meter kørepladevej, og at der derfor ikke køres med ma-
skiner (herunder gravemaskiner og kabeltromlevogne) med en bredde over 3 meter på køre-
pladevejen, ligesom der skal etableres vendepladser og vigepladser, hvor dette er nødvendigt. 
Planlægges brug af bredere maskiner, skal der anlægges en kørevej på minimum 5 meter, hvil-
ket bringer arbejdsområdet op på 18 meter (se Figur 4). 

 

Figur 4  Typisk arbejdsområde ved landkabelinstallation. 

 
Anlægsarbejdet opdeles i etaper, der svarer til én kabellængde. Først udlægges jernkøreplader, 
og herefter afrømmes muldjorden over kabeltracéet samt det areal, hvorpå råjorden efterføl-
gende vil blive opbevaret. 
 
Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsområdet og danner grænse for arbejdsarea-
let. 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 blan-
des sammen. 
 
 
 
 

 



13 
 

Nedenstående eksempel på anlagt kørevej, kabelnedlægning og reetablering: 
 

   
 

 
 
3.4 Forbrug af materialer 

I kabelprojektet vil det primære materialeforbrug være selve kabelsystemet, sand, kabeldæk-
bånd, kabeladvarselsnet og drænrør/filtergrus.  Der anvendes henholdsvis ca. 6,3 ton alumi-
nium og ca. 7,3 ton plast pr. kilometer kabel. Dette svarer til et forbrug på ca. 453,6 ton alumi-
nium og ca. 525,6 ton plast med et kabelanlæg på 24 km. 
 
Der udlægges et lag på 40 cm sand i bunden af den 1,2 m brede kabelgrav hvor ledningen 
etableres i åben grav. På 24 km strækning er der behov for ca. 11.400 m3 sand. 
 
3.5 Maskiner og arbejdstid 

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner, en gravema-
skine til udgravning af kabelgrav, et spil til udtrækning af kablerne, en vogn med sand og en 
rendegraver til tildækning af kablerne og lukning af kabelgraven. Hertil kommer et antal trakto-
rer, lastbiler og rendegravere til alle de logistiske opgaver, som ikke vil være permanent på 
pladsen, men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. Der vil til stræk-
ningen blive behov for etablering af 1-2 skurbyer. Hvor der ikke findes eksisterende veje langs 
tracéet anvendes køreplader i forbindelse med kabellægning af alle kabelanlæg over 100 kV. 
 
Arbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 og vil være af kort varighed 4-5 dage 
pr. lodsejer. 
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4. Kabler – driftsfase 
 
4.1 Synlige anlæg over terræn 

Kabelanlægget vil være nedgravet. Kabel endetermineringer vil være synlige på transformer-
stationer. Linkboksbrønde med adgang fra terræn vil blive placeret i læhegn eller vejside og vil 
ligge 30 cm over terræn med et Ø150 cm aluminiumsdæksel. Fiberbrønde vil være placeret i 
læhegn eller vejside og vil ligge i terræn med et cirka 40x60 cm aluminiumsdæksel. 
 

 

Billede 6. Kabelendeterminering på station og linkboksbrønd. 

 
4.2 Magnetfelt 

Af hensyn til den videnskabelige usikkerhed om en mulig sundhedsrisiko for børn, behandler vi 
emnet magnetfelter og nærhed til boliger. Børn, der eksponeres over længere tid for et lavfre-
kvent magnetfelt af en vis størrelse, har muligvis en forhøjet risiko for børneleukæmi. Den mu-
lige risiko kan hverken påvises eller afvises. Nyere forskning har ikke kunne bekræfte tidligere 
mistanke om en sygdomsrisiko. På grund af usikkerheden anbefaler Sundhedsstyrelsen et for-
sigtighedsprincip. Dette princip siger, at der ikke bør etableres nye højspændingsanlæg tæt på 
eksisterende boliger eller børneinstitutioner, og at der ikke bør bygges nye boliger eller børne-
institutioner tæt på eksisterende højspændingsforbindelser. Begrebet "tæt på" er ikke nær-
mere defineret, men beror på en konkret vurdering. Energinet følger Sundhedsstyrelsens for-
sigtighedsprincip, når der anlægges nye højspændingsanlæg. Hertil anvendes vejledningen 
"Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling". 
Vejledningen beskriver metoder, som kan anvendes i den daglige forvaltning af forsigtigheds-
princippet og i håndteringen af begrebet "tæt på". 
 
For Ribe-Holsted projektet er lavet en vurdering af magnetfeltet omkring 150 kV kabelanlæg-
get. Vurderingen er baseret på forventet årsmiddelstrøm (150 ampere), flad forlægning med 
40 cm faselederafstand, og en nedgravningsdybde på ca. 140 cm. Magnetfeltet ved 1 meter 
over terræn er angivet på figuren.   
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Ved årsmiddelstrøm på 150 ampere anbefales en udredningsafstand på ca. 7 meter mellem ka-
bel tracé midte og til nærmeste husmur. Udredningsafstanden er ikke udtryk for en minimums-
afstand eller en grænseværdi. I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, 
der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer 
Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for. Udredningsafstan-
den angiver, hvornår bygherre bør overveje om eksponeringen i en nærliggende bolig eller bør-
neinstitution kan nedbringes.  
For dette projekt er udredningsafstanden så lille, at kabeltracéet ikke vil være i konflikt med 
forsigtighedsprincippet.  
 
4.3 Emissioner 

Der er ingen emissioner fra et kabelanlæg i drift. 
 
4.4 Servitut og pleje af servitutbælte 

Kabelanlægget tinglyses med 7 m servitut med centerlinje i det midterste kabel. Dette servitut-
bælte må ikke bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder. Arealet vil dog 
kunne benyttes til almindelig landbrugsdrift. Der planlægges ikke pleje af servitutbælte, udover 
de steder hvor beplantning reetableres, disse steder plejes typisk i 3 år. 
 

5. Styret underboring – anlægsfase 
 
5.1 Midlertidige opbevaringspladser og adgangsveje 

I forbindelse med underboringer kan der blive behov for midlertidige opbevaringspladser ved 
arbejdsarealet for underboringen. Adgangsveje udføres typisk som 3 meter kørepladeveje. 
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5.2 Arbejdsarealer 

Arbejdsarealet for boremaskine og tilhørende lastbil vil typisk være min. 10x20m med kørepla-
der og dertil et ubefæstet område i underboringslængde til svejsning af foringsrør. Arbejdsare-
aler til underboringer etableres minimum 8 m fra beskyttede arealer og vandløb. Ved Natura 
2000 områder er minimumsafstanden 11-20 m. 
For at reducere forbruget af boremudder, transporteres boremudderet kontinuerligt fra slut-
punktet og tilbage til startpunktet, mens underboringen foretages. Recirkuleringen sker i de 
foringsrør som etableres. For den første af de 3 underboringer er der dog behov for at ud-
lægge en slange hvori recirkuleringen kan ske. Herefter vil det underborede rør blive brugt til 
recirkulering af boremudderet. Udlægningen af slange sker med et mindre køretøj som fx en 
ATV eller et køretøj på larvefødder med et lavt marktryk, for herved at mindske påvirkningerne 
af jordstrukturen mest muligt, og der køres kun i områderne én gang i forbindelse med udlæg-
ning af slangen og én gang i forbindelse med fjernelse af slangen. Så vidt det er muligt vil slan-
gen blive udlagt i eksisterende stier og spor inden for området. Slangen vil blot ligge ovenpå 
vegetationen, mens underboringen gennemføres.  
Alternativt kan recirkulationen ved den første boring gennemføres ved transport med en last-
bil, som kører fra underboringens slutpunkt tilbage til startpunktet ad de udlagte adgangsveje 
til arbejdspladserne.  
 
5.3 Forbrug af materialer 

Til styret underboring anvendes typisk følgende materialer: 

• Underboringsrør udført i PE 

• Bentonit til stabilisering af borehul og fyldning af foringsrør efter kabeltræk 
• Vand til opblanding af boremudder og Bentonit 

 
Boremudderet består helt overvejende af vand og bentonit, som er naturligt forekommende 
ler. I forbindelse med den konkrete underboring vil bentonitten blive tilsat forskellige additiver, 
som bl.a. afhænger af de jordlag, der skal bores igennem. Additiverne indvirker på boremudde-
rets viskositet og dermed mudderets egenskaber for ”smøring” af underboringen. I forbindelse 
med anvendelse af boremudder skal kommunen vurdere, om der er behov for en godkendelse 
efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Energinet stiller krav til entreprenøren om, at de additiver, 
der benyttes i boremudder ved underboringer, er godkendte og dokumenteret uskadelige for 
jord, grundvand og overfladevand. Hensigten er at sikre at tilsætning af disse additiver til bore-
mudder ikke udgør en skadelig påvirkning af jord og grundvand i de områder der underbores 
eller på jordoverfladen eller i vandmiljøet, som følge af blow-outs. 

 
5.4 Maskiner og arbejdstid 

Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal anlægsmaskiner, en gravema-
skine til udgravning af boregrube, en boremaskine for boring af huller, en svejsevogn for svejs-
ning af foringsrør. Hertil kommer et antal traktorer, lastbiler og rendegravere til alle de logisti-
ske opgaver. De vil ikke være permanent på pladsen, men kun på de tidspunkter, hvor deres 
tilstedeværelse er påkrævet. Hvor underboringen skal udføres i dårligt terræn anvendes køre-
plader i forbindelse med arbejdspladsen til underboringen. 
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Billede 7. Underboringsmaskine og trækning af kabler igennem underboring. 

 
5.5 Geotekniske forundersøgelser ved underboring 

Der foretages geotekniske undersøgelse ved længere underboringer og på kritiske lokaliteter, 
hvor der skal foretages styret underboring inden arbejdet går i gang. Konklusionen af disse un-
dersøgelser kan nogle gange vise det er nødvendigt at flytte underboringen i forhold til den op-
rindelige planlagte placering, bore dybere eller øge afstanden mellem rørene. De anslåede ar-
bejdsbredder og arbejdspladsers størrelser kan derfor ændres sig med de naturgivne forhold.   
 
Den geotekniske forundersøgelse består typisk af boringer med et sneglebor med en diameter 
på ca. 15 cm, hvorfra der tages prøver op af jordlagene, suppleret med CPT-test, hvor en sonde 
presses ned i jorden under måling af trykforholdene. Om muligt vil undersøgelserne blive ud-
ført med en borerig. Køreplader kan udlægges, hvis der er behov i det konkrete område.  
 
Efter afsluttet borearbejde forsegles boringen i toppen. Op-boret materiale fyldes tilbage i bo-
ringen eller fjernes fra lokaliteten. Boredybden afhænger af behovet, som vurderes konkret. 
 

6. Styret underboring – driftsfase 
 
6.1 Magnetfelt 

I det danske forsigtighedsprincip (tvivlen skal komme mennesker til gode) anbefaler Magnet-
feltsudvalget, at der ikke etableres nye højspændingsanlæg tæt på eksisterende boliger eller 
børneinstitutioner, og at der ikke bygges nye boliger eller børneinstitutioner tæt på højspæn-
dingsforbindelser. Begrebet "tæt på" er ikke nærmere defineret, fordi der ikke har kunnet påvi-
ses påvirkninger ved bestemte afstande til forskellige højspændingsanlæg. 
 
Forsigtighedsprincippet anvendes i forbindelse med planlægning af nye kabelforbindelser, og 
vejledningen fra elbranchens magnetfeltudvalg og kommunernes landsforening skal følges. 
Vejledningen hedder "Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og 
byggesagsbehandling". Vejledningen beskriver metoder, som kan anvendes i den daglige for-
valtning af forsigtighedsprincippet og i håndteringen af begrebet "tæt på". 
 
6.2 Emissioner 

Der vil i driftsfasen ikke fremkomme emissioner fra en styret underboring. 
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6.3 Servitut og pleje af servitutbælte 

Kabelanlægget tinglyses med 3 m servitut på hver side af underboringen med centerlinje i det 
yderste kabel til begge sider. På strækninger med underboring, vil kablerne i driftsfasen ligge 
med større indbyrdes afstand end på strækninger med åben grav, typisk 1-6 meter. Da kablet 
ligger i forerør og desuden dybere end i åben grav vil der ikke blive tinglyst vilkår om at be-
plantning med dybe rødder ikke er tilladt. Der planlægges ikke pleje af servitutbælte, udover 
de steder hvor beplantning reetableres, disse steder plejes typisk i 3 år. 
 

7. Stationer – anlægsfase 
7.1 Arbejdsarealer 

På Holsted station kan anlægsarbejdet udføres indenfor den fysiske ramme af den eksiste-
rende station. Det indre hegn på stationen vil blive udvidet med 700 m2. 
 
Anlægsarbejdet omfatter på denne station 
 

• Terrænregulering 

• Udvidelse af interne køreveje 
• Etablering af fundamenter 

• Opførelse af højspændingsanlæg 
• Ny teknik bygning 

 
De indledende arbejder omfatter opføring af ny bygning, terrænregulering og fundamentsar-
bejder, som vil vare ca. 6 måneder. Når de første fundamenter er støbt, påbegyndes installe-
ring af de forskellige komponenter. Samlet forventes anlægsarbejderne på stationen at tage 12 
måneder i alt. For at sikre, at der ikke opstår støvgener forbundet med anlægsarbejderne, vil 
arbejdsarealer, adgangsveje og midlertidige oplagspladser blive vandet i tørre perioder, hvor 
det identificeres, at der kan opstå ophvirvling af støv. 
 
7.2 Maskiner og arbejdstid 

Der vil ikke blive arbejdet kontinuert i hele perioden, men i afgrænsede faser.  Arbejdet udfø-
res primært indenfor normal arbejdstid (7-18), men arbejdsdagen kan udvides så der arbejdes 
imellem kl. 06.00 og 23.00, hvilket forudsætter at den berørte kommune kan dispensere hertil. 
Der vil i fornødent omfang blive opsat midlertidigt lys på arbejdspladsen. 
 
Der er en del nye installationer, som skal tilsluttes, og der stilles store krav til arbejdets sikker-
hedsniveau. Der vil være en del forstyrrelse på arealet og transporter af mandskab og materiel 
til og fra området. 
 
Til udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for et antal anlægsmaskiner. Der er her-
under angivet et skønnet omfang af antal og typer maskiner som vil blive anvendt i anlægsperi-
oden af stationen. Der vil desuden komme ekstra transport med beton samt andre materialer 
til stationen.  
 

• 1 gravemaskine 7-32 tons 
• 2 rendegravere/ minigravere 

• 1 lastbil/ dumper 
• 1 traktor med kran /lastbil med kran 

• 1-2 personlifte 
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Der er tale om en simpel opgørelse af omfanget af maskinarbejderne baseret på Energinet’s 
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 ent-
reprenørmaskiner.  
 
De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuert igennem anlægsarbejdet, 
men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. 
 
7.3 Forbrug af materialer 

Der skal anvendes forskellige materialer til etablering af et stationsanlæg. Det drejer sig om 
metaller som aluminium og kobber til de strømførende elementer, og jern til de bærende kon-
struktioner. 
 
I Tabel 7-1 ses en oversigt over materialer og emissioner, som komponenterne indeholder, og 
som kan udgøre en risiko for miljøpåvirkning. 

Tabel 7-1 Oversigt over miljøfremmede materialer og emissioner i komponenter 

Komponent Støj Olie SF6 

gas 
Beskrivelse 

Samleskinne 
og felter 
 

X X x Afbrydere indeholder ca. 12 kg SF6 gas. 
Afbrydere og adskillere udsender mekanisk støj, når der kobles. 

Kabler i  
jorden 

   PEX- kabel med en leder af aluminium som indeholder 6,3 kg pr. meter. Kablet 
indeholder ingen olie.  

Lynfangs-
master 

   Galvaniserede stålkonstruktioner 

 
Til ombygning af eksisterende station vil der være behov for ca. 8.500 m3 sand og grus, ca. 24 t 
galvaniseret stål, ca. 36 kg SF6-gas, ca. 30 tons tegl, samt ca. 300 m3 beton. 
 

8. Stationer – driftsfase 
 
8.1 Trafik 

150 kV stationsanlægget vil som udgangspunkt være ubemandet, og der vil derfor ikke være 
jævnlig trafik til og fra området. I forbindelse med tilsyn vil der være almindelig trafik til og fra 
stationsområdet. Når større komponenter skal udskiftes, kan der være behov for transport på 
blokvogne. Omfanget af dette forventes at være begrænset. 
 
Transport til/fra stationen sker ad eksisterende adgangsvej i forbindelse med tilsyn og vedlige-
hold. 
 
8.2 Emissioner og materialeforbrug 

 
Der vil ikke være lys på stationsanlægget ved normal drift.  
 
Emissioner fra køretøjer vil under drift være sammenlignelige med den almindelig trafik i områ-
det.  
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Der vil ikke være vandforbrug idet der alene vil være forbrug til velfærdsfaciliteter, som benyt-
tes når stationerne skal tilses og vedligeholdes. Affaldsproduktion vil blive indsamlet og be-
handlet gennem den kommunale affaldsordning.  
 
8.3 Støj 

Der vil på stationen ikke blive installeret støjende komponenter.  
 

9. Krydsende ledninger 
Kabelanlægget vil i sagens natur, krydse en lang række andre ledninger, infrastruktur og natur. 
Der vil i projektfasen tages størst muligt hensyn til disse andre ledningstyper, infrastruktur og 
natur. I anlægsfasen vil der blive søgt i LER og anmodet ledningsejere om gravetilladelser. Visse 
ledninger vil ikke være optegnet på kort eller angivet i LER og her har vores erfarne entrepre-
nører stor erfaring i at opsøge mulige lokale ledningsejere og håndtere disses ledninger.  
 

10. Tidsplan 
Projektet planlægges gennemført i perioden 2022 til 2023. Arbejdet på Holsted højspændings-
station vil begynde før arbejdet med kabellægning.  
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