
LILLEBÆLT SYD VINDMØLLEPARK

Informationsmøde om højspændingsstation 
ved Gyden

Onsdag den 16. november 2022, kl. 19.00-20.30 

Diamanten, Fynshav



Mødet har fokus på emner, der er relevante for skole, institutioner 

og borgere, der bor i nærheden af en kommende 

højspændingsstation ved Gyden

VELKOMMEN



Velkomst og præsentation af parterne og tilstedeværende

Kort om landdelen af vindmølleprojektet og parternes rolle

Placering af højspændingsstation, og de tilpasninger af projektet, som 

er foretaget på baggrund af borgernes ønsker og forslag

Visualisering af stationen

Den videre proces for lokalplan og miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af stationen

En tidsplan for projektet

Information om sundhed i forhold til en højspændingsstation, 

herunder støj og magnetfelter

Spørgsmål

PROGRAM



Energinet er et selvstændigt statsligt selskab, 
som ejer og driver dansk energiinfrastruktur. 
Vi udvikler el- og gasnet i Danmark for
at indpasse mere vedvarende energi, 
opretholde forsyningssikkerhed 
og sikre lige markedsadgang 
til nettene.

Lillebælt Vind A/S skal udvikle, etablere og drifte 
Lillebælt Syd Vindmøllepark. Ejerne af selskabet er 
Sønderborg Forsyning og European Energy, der er 
gået sammen om at bygge vindmølleparken.

Sønderborg Forsyning sørger for, at affaldsbeholderne 
bliver tømt og genbrugspladserne er åbne. Vi renser 
spildevandet og sørger for rent vand i hanen og 
klimavenlig fjernvarme i radiatoren.

European Energy er en dansk virksomhed med vind-, 
sol- og Power-to-X-projekter i hele landet. Udover 
Danmark har vi aktiviteter i 18 andre lande i Europa 
og globalt. Vi håndterer hele processen fra screening 
af land til byggeri til drift af energianlæggene.

Parterne i 
projektet
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Direktør i Lillebælt Vind og 
driftschef i Sønderborg Forsyning

Sarah Bach
Project Development Manager, 
Offshore i European Energy

Christian Udby
Adm. direktør i Sønderborg 
Forsyning

Susanne Linnet Aagaard
Projektleder i Sønderborg 
Forsyning

Kent Hans Søbrink 
Senioringeniør i Energinet

Jan Havsager
Formand for Magnetfeltudvalget

Det er os, du kan 
møde her i aften



KORT OM LILLEBÆLT SYD VINDMØLLEPARK

Parken i Lillebælt vil få en kapacitet på 160MW. Det betyder, at den kan levere grøn strøm svarende til forbruget 
i 140.000 husstande.

Fra 2027 kan parken forsyne Sønderborgområdets borgere, institutioner og virksomheder samt et kommende 
Power-to-X anlæg på Nordals, hvor elektricitet omdannes til grønne brændstoffer

Der er en køberetsordning, hvor nærmeste naboer til selve vindmølleparken får mulighed for at blive medejere

Vindmølleparken er afgørende for Sønderborg Kommunes målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029



står for vindmøllerne i Lillebælt, 
ilandføring af søkabel, 
ilandføringsanlæg med 
sammenkobling af sø- og 
landkabler, kablet til 
transformerstation ved Lavensby 
Strand, transformerstationen og 
kablet videre til Svenstrup

står for vindmøllerne i Lillebælt, 
ilandføring af søkabel, 
ilandføringsanlæg med 
sammenkobling af sø- og 
landkabler, kablet til 
transformerstation ved Lavensby 
Strand, transformerstationen og 
kablet videre til Svenstrup

står for højspændingsstation 
ved Danfoss, Svenstrup, 
kablet fra Svenstrup til Gyden 
og højspændingsstation ved 
Gyden, Fynshav 

står for højspændingsstation 
ved Danfoss, Svenstrup, 
kablet fra Svenstrup til Gyden 
og højspændingsstation ved 
Gyden, Fynshav 

LILLEBÆLT SYD VINDMØLLEPARK - LANDDELEN



PLACERING AF KABEL OG STATIONER

Hele landdelen af projektet har til formål at 
føre strømmen fra vindmølleparken til 
Energinets eksisterende transmissionsnet 
mellem Sønderborg og Fyn



TILPASNINGER AF PROJEKTET

Tusind tak for forslag og idéer

Mange fælles forslag og kommentarer

Der er kommet konstruktive forslag, hvor vi har kunnet tilpasse projektet

Også nogle, der er direkte imod



Højspændingsstationen skal koble 
strømmen fra vindmølleparken på 
Energinets eksisterende 
højspændingsledning ved en samlemuffe.

Diamanten, Fynshav Børneunivers og 
borgere har udtrykt bekymring for de 
foreslåede røde placeringer.

Vi har revurderet og undersøgt flere 
mulige placeringer, bl.a. har vi set på en 
placering på matr. 171, som flere har 
foreslået som alternativ. 

Det ser ud til, at det vil være muligt at 
placere stationen der, hvorfor det er den 
placering vi arbejder videre med. 

Fortsat mange undersøgelser.

HØJSPÆNDINGSSTATION – GYDEN, FYNSHAV



Placering og afstande



Oversigtskortet viser 5 visualiseringspunkter for 
højspændingsstationen ved Gyden.

De brune vinkler viser, i hvilken retning fotoet er taget.

Link til alle visualiseringer af højspændingsstation ved 
Gyden

VISUALISERINGER - GYDEN, FYNSHAV

https://lillebaeltsyd.dk/wp-content/uploads/2022/11/visulaliseringer-af-hoejspaendingsstation-ved-gyden-fynshav.pdf


Punkt 1 – eksisterende forhold – set fra Asserballevej St. nordvest for højspændingsstationens placering



Punkt 1 – visualisering med nyanlagt beplantningsbælte – set fra Asserballevej St. nordvest for højspændingsstationens 
placering



Punkt 2 – eksisterende forhold – set fra Asserballevej St. nordøst for højspændingsstationens placering



Punkt 2 – visualisering af anlæggets placering bag beplantningen set fra Asserballe St nordøst for højspændingsstationen



Punkt 3 – eksisterende forhold – set fra Asserballevej St. nord for højspændingsstationens placering



Punkt 3 – visualisering med nyanlagt beplantningsbælte – set fra Asserballevej St. nord for højspændingsstationens placering



Punkt 3 – visualisering med beplantningsbælte – set fra Asserballevej St. nord for højspændingsstationens placering



Punkt 3, drejet – eksisterende forhold, set mod højre – set fra Asserballevej St. nord for højspændingsstationens placering



Punkt 3, drejet – visualisering med nyanlagt beplantningsbælte, set mod højre – set fra Asserballevej St. nord for 
højspændingsstationens placering



Punkt 3, drejet – visualisering med beplantningsbælte, set mod højre – set fra Asserballevej St. nord for 
højspændingsstationens placering



Punkt 4 – eksisterende forhold – set fra Kultur- og Idrætscentret i Fynshav nordøst for højspændingsstationens placering



Punkt 4 – visualisering med nyanlagt beplantningsbælte – set fra Kultur- og Idrætscentret i Fynshav nordøst for 
højspændingsstationens placering



Punkt 4 – visualisering med beplantningsbælte – set fra Kultur- og Idrætscentret i Fynshav nordøst for 
højspændingsstationens placering



Punkt 5 – eksisterende forhold – set fra Asserballevej St. sydvest for højspændingsstationens placering



Punkt 5 – visualisering af anlæggets placering bag terræn og beplantning (vist med rød markering) set fra Asserballe St 
sydvest for højspændingsstationen



PROCES FOR LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG



HØJSPÆNDINGSSTATION VED GYDEN, FYNSHAV

Stationsarealet inkl. beplantningsbælte er ca. 100 x 200 m og med lynafledere på maks. 25 m højde.  

Stationen består, udover højspændingsfelter og komponenter, af en teknisk stationsbygning, der indeholder et 
koblingsanlæg og nødvendigt hjælpeudstyr.

Inden for stationsområdet reserveres areal til mulige fremtidige 
udvidelser.

Der etableres levende hegn, tilpasset den lokale flora og fauna, 
omkring stationen.



KØRSEL VED GYDEN, FYNSHAV

I anlægsfasen anvendes en midlertidig adgangsvej fra hovedvejen 
over en markovergang anvist af Vejdirektoratet (se pil)

Der vil under anlægsfasen være hastighedsbegrænsning på 
hovedvejen omkring markovergangen

I driftsfase anvendes en tilkørselsvej fra Kystvejen via Gyden til 
stationen.

Kørslen under drift består af eftersyn, udskiftning af udtjente 
materialer/komponenter og eventuelt defekte anlægsdele. Det 
forventet kørselsbehov i driftsfasen er kørsel med 1-2 person- eller 
varebiler om måneden og i sjældne tilfælde lastbil, hvis der skal 
udskiftes større anlægsdele.



ANLÆGSARBEJDERNES VARIGHED

De primære aktiviteter i anlægsprocessen for stationsanlæggene forventes at kunne udføres på ca. 
12 – 18 mdr., maksimalt 24 mdr.

Stationsområdet ved Gyden forventes at have en anlægsperiode på ca. 15. mdr.

Anlægsperioden for kabellægningen forventes at tage ca. 1 år

Det samlede landanlæg med kabler, transformerstation og højspændingsstationer forventes klar til 
ibrugtagning i løbet af 2027



NABOER

For naboer til nye stationsanlæg kan den konkrete påvirkning normalt først afklares, når 
anlægget er endeligt projekteret og opført med beplantningsbælter mv. 

Hvis ”den naboretlige tålegrænse” overskrides, kan der blive tale om 
værditabserstatning ud fra en helt konkret vurdering.



TIDSPLAN FOR PROJEKTET



HØJSPÆNDING OG SUNDHED

Af kommentarer fra naboer til kommende transformerstationer kan vi se, at mange 
af jer er bekymret i forhold til sundhed.

De placeringer, der er på projektets transformerstationer, giver dog ikke anledning til 
bekymring hos hverken myndigheder eller Energinet

Vi har med afstande at gøre som ikke er ”tæt på”. Det vil vi illustrere i det følgende.

Støj og magnetfelter er desuden nogle af de miljøkonsekvenser, der skal beregnes 
helt konkret, inden vi bygger transformerstationerne.

Du kan få en brochuren ‘Om magnetfelter’

Kilde til informationer: www.magnetfeltudvalget.dk

file:///C:/Users/Susanne/Downloads/Om%20magnetfelter%20(3).pdf
https://magnetfeltudvalget.dk/


FORSIGTIGHEDSPRINCIP

I Danmark anvender vi et forsigtighedsprincip, som skal vurderes individuelt i de enkelte tilfælde. 

En model for, hvordan forsigtigheds-
princippet kan administreres, er 
beskrevet herunder:

https://magnetfeltudvalget.dk/wp-content/uploads/2017/08/Vejledning-forv-forsigtighedsprincip-mangnetfelter-2013.pdf


MAGNETFELTER

Figuren til højre viser på magnetfelter omkring luftledninger og 
jordkabler.

De er angivet ved 1 m over jorden som årsmiddelværdier. Felterne kan 
altså være både større og mindre, men det, vi viser her, er størrelser, 
som vi ofte vil se.

Skemaet til venstre viser eksempler 
på magnetfelter omkring apparater, 
som vi kender. 



MAGNETFELT - HØJSPÆNDINGSSTATION

Omkring de større transformerstationer (400 kV-50 kV) er der et hegn eller en 
bygning. Det gælder også for højspændingsstationen ved Gyden, som er på 
150kV.

Uden for hegnet eller bygningen, der hvor offentligheden har adgang, er 
magnetfelterne fra transformerstationen meget små (ca. 0,1 µT). Her er det 
felterne fra de kabler og ledninger, der går til og fra transformerstationen, der 
dominerer.

Generelt aftager felter fra en transformer langt hurtigere end felter fra kabler 
og ledninger. 

Hvis det ønskes, kan der tilbydes magnetfeltmålinger før og efter projektet går 
i drift.



STØJ

Vi overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for industri dvs. 
en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurdere er miljømæssigt og 
sundhedsmæssigt acceptabelt: 

• 40 dB er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi
• 35 dB er Energinets egen vejledende grænseværdi

I forbindelse med projekteringen tages der højde for støjbelastningen 
ved at indregne afstande til boliger, landskab mm og specificere udstyr 
og forskellige former for afskærmning.

Hvis det ønskes, kan der evt. tilbydes støjmålinger før og efter 
projektets idriftsættelse.

  Mandag - 
fredag kl. 07-
18, lørdag kl. 

07-14 

Mandag - 
fredag kl. 18-
22, lørdag kl. 
14-22, søn- og 
helligdag kl. 

07-22. 

Alle dage kl. 
22-07 

1. Erhvervs- og 
industriområder 

70 dB 70 dB 70 dB 

2. Erhvervs- og 
industriområder med 
forbud mod generende 
virksomheder 

60 dB 60 dB 60 dB 

3. Områder for blandet 
bolig- og 
erhvervsbebyggelse, 
centerområder 
(bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

4. Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB 

5. Boligområder for 
åben og lav 
boligbebyggelse 

45 dB 40 dB 35 dB 

6. Sommerhusområder 
og offentligt 

40 dB 35 dB 35 dB 



SPØRGSMÅL
Præsentationen og alle spørgsmål og svar lægges på 
www.lillebaeltsyd.dk

Hvis du ønsker at modtage dem pr mail og blive informeret, når 
der er nyt om landdelen af projektet, så skriver du dig på listen 
heroppe – kun e-mail adressen


