VVM-redegørelse for
Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele
Teknisk Rapport 1
Master
Marts 2010

Titel:

VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele,
Teknisk Rapport 1 – Master, Marts 2010

Udgivet af:

Miljøcenter Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Telefon: 72 54 45 00
Fax: 33 32 22 01
E-post: post@ode.mim.dk
Journalnr. ODE-200-00070

Udarbejdet af:

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i samarbejde med Energinet.dk og rådgivergruppen:
Orbicon A/S, COWI A/S, Birk Nielsen A/S

Layout:

By- og Landskabsstyrelsen

Grundkort:

© Kort- og Matrikelstyrelsen, tilladelse (G. 17-01)

Oplag:

Elektronisk udgave

Foto:

Energinet.dk og rådgivergruppen

ISBE:

978-87-92197-33-7

Udgivelsesdato:

24. marts 2010

Henvendelse vedrørende
rapporterne til:

Miljøcenter Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Telefon: 72 54 45 00
Fax: 33 32 22 01
E-post: post@ode.mim.dk

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Telefon: 72 54 05 00
Fax: 33 32 22 01
E-post: post@aar.mim.dk
Journalnr. ODE-200-00070

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Telefon: 72 54 05 00
Fax: 33 32 22 01
E-post: post@aar.mim.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE
1

Indledning .......................................................................................... 3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Projektets udformning og rammer - i hovedtræk ............................... 4
Baggrund for bygherrens hovedforslag ..................................................... 7
Myndighedsbehandling og detailprojektering ............................................. 9
Alternative linjeføringer og udformninger ................................................10
Saneringer af nuværende ledninger ........................................................11
Væsentligste anlægsarbejder .................................................................14

3
3.1
3.2

Udvikling af nye master .................................................................... 16
Nuværende tosystems 400 kV-master .....................................................16
Nye mastetyper under udvikling .............................................................18

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Valg af mast til højspændingsforbindelsen Kassø-Tjele .................... 20
Processen ............................................................................................20
Vurdering af design, udtryk og landskabspåvirkning .................................21
Påvirkning af natur og miljøforhold .........................................................22
Tekniske problemstillinger ved Stealth-masten .........................................23
Valg af antal etager for Eagle-masten .....................................................24
Valg af materiale, antal ledere og faseledernes placering i masten .............. 26
Sammenfatning....................................................................................28

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Alternativer ...................................................................................... 30
Vandret travers ....................................................................................30
Antenne til mobiltelefoni i mastetop ........................................................30
Fuglekasser i masten ............................................................................30
Mast – én eller to etager .......................................................................31
Materialer til mast ................................................................................33
Antal ledere per fase .............................................................................35
Faselederes placering i masten...............................................................37

6

Referencer ........................................................................................ 39

Bilag 1. Visualiseringer af Eagle og Stealth gengivet fra Energinet.dk (2009)
Bilag 2. Tekniske og miljømæssige data for Eagle- og Stealthmasten i en, to
og tre etager

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 2 af 50

1

Indledning
Energinet.dk er ansvarlig for transmission af el og gas i Danmark.
På baggrund af den politiske beslutning af Folketingets politikere i november
2008 om nye principper for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet
har Energinet.dk påbegyndt planlægningen af en ny 400 kV- højspændingsledning mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg. Den nye ledning opføres med et dobbelt ledningssystem på master i nyt design. Såfremt projektet
kan godkendes, vil anlægsarbejdet blive udført i perioden 2011-14. Den eksisterende 400 kV-højspændingsledning mellem Kassø og Tjele fjernes efterhånden som den nye ledning sættes i drift. Det forventes, at den sidste del af
ledningen fjernes i 2015.
Miljøcenter Århus og Miljøcenter Odense er planmyndighed og udsteder kommuneplantillæg og VVM-tilladelse for den nye dobbelte 400 kV- højspændingsforbindelse, der forløber gennem 9 kommuner.
Projektets omfang indebærer, at der skal gennemføres en VVM - Vurdering af
Virkninger på Miljøet. VVM-arbejdet er gennemført i 2009 - 2010, og den samlede vurdering er beskrevet i en hovedrapport: ”VVM redegørelse, marts 2010
– Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele”.
Som grundlag for VVM-redegørelsen er der udarbejdet 7 tekniske rapporter,
der i større detaljeringsgrad redegør for miljøpåvirkningerne af projektet. De
tekniske rapporter er en integreret del af den samlede VVM-redegørelse og
består af:
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport

1
2
3
4
5
6
7

– Master
– Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering
– Landskaber, kulturarv og friluftsliv
– Analyse af alternativer i fokusområder
– Mennesker, sundhed og samfund
– Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold
- Visualiseringer

Denne rapport er nr. 1 og indeholder en beskrivelse af mastetyper der har været en del af planlægningsarbejdet for den nye højspændingsforbindelse.
Rapporten er udarbejdet af Energinet.dk med bidrag af rådgivergruppen ved Orbicon, Cowi og Birk Nielsen.
Rapportens struktur og opbygning har været drøftet med Miljøcenter Odense og
Miljøcenter Århus under forløbet.
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2

Projektets udformning og rammer - i hovedtræk
Projektet indebærer, at der etableres en ny 400 kV-højspændingsforbindelse
med to ledningssystemer mellem Kassø og Tjele.
•

Den nye linjeføring omfatter i hovedforslaget en ca. 177 km lang strækning, der løber nord-syd tæt på israndslinjen i Jylland.

•

Der findes allerede et 400 kV-højspændingsanlæg på strækningen i dag
som har en længde på 172,3 km. Dette anlæg består af luftledninger ophængt på tobenede H-master med en højde op til 35 m (gitterkonstruktion). Der står i alt 505 master på strækningen.

•

Langs med det eksisterende anlæg er der tre transformerstationer ved
Kassø, Askær og Tjele. Desuden er der en T-afgrening ved Revsing nær
Vejen, hvor 400 kV-højspændingsforbindelsen mod Esbjerg er koblet på.

•

Linjeføringen for det udbyggede anlæg vil følge den eksisterende linjeføring i videst muligt omfang. Der vil dog generelt være en afstand på 40 m
af anlægstekniske årsager (den eksisterende ledning skal være i drift,
imens den nye ledning anlægges). Med det formål at reducere antallet af
berørte ejendomme samt andre miljømæssige hensyn er den nye linjeføring placeret øst eller vest for den eksisterende luftledning. Den nye linjeføring krydser den eksisterende luftledning 17 gange ud fra disse hensyn.

•

Ved den nye linjeføring etableres en mast for hver ca. 330 m (i gennemsnit). I dag er spændvidden mellem masterne ca. 380 m. Årsagen til den
lavere spændvidde efter udbygningen skyldes den ophængte ledningskonfiguration. Det er muligt at øge spændvidden, men det vil betyde markant
kraftigere og større master.

•

For det nye anlæg vil der være indsløjfning undervejs til transformerstationerne (nuværende som fremtidige) ved Kassø, Revsing (ved Vejen),
Askær og Tjele.

•

Der vil blive anvendt en ny mastetype på strækningen. Energinet.dk har
peget på den nye mastetype Eagle, som er en etbenet rørmast. Energinet.dk foretrækker, at masten udformes i to etager ud fra en række tekniske og miljømæssige forhold.

•

Lederne ophænges på masterne som enten 2 tråde per fase (duplex) eller
som 3 tråde per fase (triplex). Energinet.dk har valgt triplex, fordi det
nedsætter støjbelastningen af omgivelserne i fugtigt vejr (coronastøj) og
reducerer energitabet ved el-transmission.

•

Lederne fra nederste travers ophænges i samme afstand fra terræn (i
modsætning til at hænge lederne i samme afstand fra de skrå traverser).
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•

•

Mastetypen Eagle præsenteres og vurderes i VVM-redegørelsen i følgende
udgaver:
-

Én- eller to-etages mast

-

Masteskaftet udført i cortenstål med traverser i enten rustfrit (rustfast) eller galvaniseret stål eller hele masten udført i galvaniseret stål

-

Luftledninger ophængt enten som duplex eller triplex.

-

Placering af ledere er enten vandret eller parallelt med travers

Alle eksisterende krydsende luftledninger vil som minimum inden for en
afstand på ca. 800 m på hver side af den nye linjeføring blive lagt i jorden
som en direkte konsekvens af opsætningen af den nye 400 kVhøjspændingsforbindelse. I alt 22 stk. 60 kV-luftledninger med en samlet
længde på ca. 77,8 km saneres på denne baggrund foruden 3 stk. 150
kV-forbindelser på i alt ca. 20 km.

Som udgangspunkt er et planlægningsbælte på 400 m blevet undersøgt og
vurderet for at åbne mulighed for en nærmere justering af linjeføringen på
baggrund af evt. bemærkninger, som indkommer under den offentlige høring
af VVM-redegørelsen og forslag til kommuneplantillæg for hver kommune på
strækningen for højspændingsanlægget. På denne baggrund vil der indenfor
planlægningsbæltet på 400 m blive afgrænset et reduceret planlægningsbælte
på 200 m, som det nye ledningsanlæg med master og ledere skal placeres indenfor. Såfremt der bliver givet tilladelse til projektet vil dette 200 m planlægningsbælte blive fastlagt i de endelige kommuneplantillæg og i den VVMtilladelse, der udstedes af miljøcentrene som grundlag for bygherrens etablering af højspændingsanlægget. Energinet.dk har dog ud fra nuværende kendskab til forholdene angivet en forventet linjeføring indenfor planlægningsbæltet.
Den forventede linjeføring viser placeringen af knækmasterne (hvor ledningen
slår et knæk), mens de øvrige master (bæremaster) først placeres efter forudgående høring hos de berørte lodsejere.
I VVM-redegørelsen er forslaget til den fremtidige linjeføring og alternativer
vist på 19 kort i A4 format i målestok 1:50.000. Placering af master er altså
ikke vist på kortene, fordi dette først fastlægges senere efter detailplanlægning og forhandling.
Et oversigtskort over linjeføringen er vist i Figur 2-1. På kortet er vist hovedforslaget samt områder, hvor der er undersøgt alternativer (i såkaldte fokusområder) og områder, hvor mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring er
vurderet.
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Figur 2-1. Oversigtkort over Kassø – Tjele 400 kV linjeføring og placering af fokusområder
med alternativer og områder, hvor der er mindre afvigelser fra den nuværende linjeføring.
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2.1
2.1.1

Baggrund for bygherrens hovedforslag
Den politiske baggrund for projektet
De politiske partier bag energiforliget i februar 2008 vedtog i november 2008
nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet. I retningslinjerne er specifikt nævnt etablering af en ny 400 kV-luftledning mellem
Kassø og Tjele, der skal etableres på master i nyt design, som kan bære to
ledningssystemer. Det har forud for vedtagelsen af de nye retningslinjer været
fremført som et politisk ønske, at den nye ledning skulle følge den eksisterende ledning (så tæt som muligt). Dette er baggrunden for, at hovedforslaget i
almindelighed ligger tæt op ad den eksisterende 400 kV-ledning.

2.1.2

Overordnede principper for etablering af højspændingsanlæg
Når der skal findes en konkret linjeføring for et nyt ledningsanlæg, er der en
række overordnede regler og principper, der skal eller bør overholdes. De
lovmæssige regler skal følges - både angående tekniske forhold (f.eks. sikkerhedsforskrifter i Stærkstrømsbekendtgørelsen og arbejdsmiljøloven) og miljømæssige forhold. Derudover er der nogle principper, som bør følges af visuelle
hensyn. Det handler om, hvordan ledningsanlægget kommer til at tage sig ud i
landskabet - ser det roligt ud i sit forløb, eller står masterne meget uordnede?
Det roligste og mest harmoniske forløb af linjeføringen opnås ved at føre masterne i lange lige stræk. Da opgaven er at anlægge den nye ledning langs den
eksisterende ledning, vil de længste stræk normalt kunne fås ved mellem to
knækmaster (hvor ledningen skifter retning) at lægge den nye linjeføring enten øst for eller vest for den eksisterende ledning. Herved indskydes der ikke
yderligere knækpunkter på ledningen, hvilket giver det pæneste resultat. Ved
at forskyde knækpunkterne i forhold til de eksisterende knæk kan den eksisterende linjeføring krydses, hvis dette findes formålstjenligt, således at man på
én strækning f.eks. kan være øst for den eksisterende ledning, mens man på
næste strækning kan være vest for. Når skiftet sker, hvor der i forvejen er et
knæk, behøver det ikke at give et ulogisk indtryk af den nye linjeføring - heller
ikke efter nedrivningen af den gamle masterække.
Ønsket om lange lige stræk støder ind imellem imod et andet princip - nemlig
at opnå størst mulig afstand til boliger. I det angivne hovedforslag har bygherren måttet indgå kompromiser, hvor både afstanden til boliger og ønsket om
lange lige forløb sammen med en række andre forhold er blevet afvejet mod
hinanden. Det er ikke muligt at friholde alle boliger for nærhed til det nye anlæg. Bygherren har gennem processen for fastlæggelse af hovedforslaget forsøgt at placere linjeføringen enten øst eller vest for den eksisterende ledning,
ud fra ønsket om at berøre færrest mulige boliger.
Bygherren har i hovedforslaget også forsøgt at holde passende afstand til byer, tættere bebyggelser, kirker, gravhøje, enkelt-ejendomme, naturområder
og rekreative områder. Endvidere er det søgt at mindske de visuelle indtryk
ved passager af veje og vandløb ved vinkelrette krydsninger, ligesom det er
tilstræbt at holde passende afstand til parallelt forløbende strækningsanlæg.
Afstanden mellem centerlinjen for den eksisterende ledning og centerlinjen for
den nye linjeføring er i hovedforslaget 40 m på langt den største del af stræk-
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ningen. Begrundelsen er, at det skal være muligt at holde den eksisterende
ledning i drift samtidig med, at den nye ledning bliver bygget. Afstanden mellem en lednings centerlinje og den yderste strømførende leder er ca. 15 m. I
blæsevejr kan lederne svinge ud til siden, således at der midt i spændet mellem to master vil være mere end 15 m fra centerlinjen til yderste strømførende leder. Derfor er der generelt behov for 40 m mellem de to linjeføringer.

2.1.3

Aftale om ’forskønnelse’ af 400 kV-nettet og Kassø-Tjele-projektet
I de nye statslige retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet fra november 2008 er inkluderet en aftale om "forskønnelse af 400
kV-nettet" i særlige områder. Der er følgende muligheder for forskønnelse:
•
•
•

Master i nyt design
Partiel kabellægning på kortere strækninger i særlige områder
Justering af tracé i forhold til særlige interesser (byer, naturområder,
landskaber)

Kilde: Energinet.dk, april 2009. Forskønnelse af 400 kV-nettet.
En af forudsætningerne for etablering af den nye 400 kV-forbindelse fra Kassø
til Tjele er, at mulighederne for forskønnelse anvendes.
Den første mulighed for forskønnelse - master i nyt design - er indarbejdet i
projektets hovedforslag. Hele luftledningsanlægget ønskes etableret med
Eagle mastetypen i to etager med triplex-ophængning af lederne.
For strækningen Kassø til Tjele er udgangspunktet, at det nye anlæg skal ligge
så tæt som muligt på det eksisterende luftledningsanlæg. Der er dog flere steder set på forskønnelsesmuligheden i form af justering af tracéet, og i fire fokusområder samt 5 områder med afvigelser (se neden for) er der i hovedforslaget peget på linjeføringer, der afviger en del fra den eksisterende linjeføring. I hovedforslaget er der desuden en partiel kabellægning ved passagen af
området ved Bølling Sø, da linjeføringen krydser en stor landskabsfredning.
Til sammenligning kan nævnes, at der i Forskønnelsesprojektet - som omfatter
hele det 1200 km lange luftledningsnet på 400 kV-niveauet - blev der udpeget
22 strækninger, som indledningsvist blev vurderet som oplagte til forskønnelse. Udvælgelsen er baseret på en GIS-analyse, som vægter en række temaer
omkring mennesker og beskyttelsesområder for landskab, natur, friluftsliv og
kystzonen. Temaerne blev udvalgt af de statslige miljøcentre og Energinet.dk
som værende af national interesse - et eksempel på dette er de udlagte områder til nationalparker. Ud af de 22 strækninger er i alt 6 lokaliteter udvalgt
som særligt oplagte til forskønnelse.

2.1.4

Fokusområder og afvigelser
Miljøcentrene har i begyndelsen af VVM-processen udpeget 4 geografisk afgrænsede områder, hvor der siden etableringen af det eksisterende anlæg er
opstået væsentligt ændrede miljømæssige udfordringer. Miljøcentrene har for
disse fokusområder stillet krav om undersøgelse og vurdering af forskellige alternativer med hensyn til udformning og placering af det nye højspændingsanlæg. Disse fokusområder er:
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•
•
•
•

Gamst Søenge
Billund
Bølling Sø
Nørreådalen

I de 4 fokusområder er der ligesom i forskønnelsesprojektet set på muligheden
for justering af linjeføringen i forhold til den eksisterende linjeføring samt på
forskellige kombinationer af strækninger med luftledning og kabellægning. Der
er således i en iterativ proces udpeget 18 alternativer. Energinet.dk har derpå
for hvert af de 4 fokusområder ved Gamst Søenge, Billund, Bølling Sø og Nørreådalen valgt et af de undersøgte alternativer, som indgår i hovedforslaget.
Hovedforslaget afviger i disse områder en del fra den eksisterende linjeføring.
Desuden indgår der partiel kabellægning i hovedforslaget ved fokusområdet
Bølling Sø på en knap 3 km lang strækning.
Herudover er der - bl.a på baggrund af forslag indkommet i Idéfasen - udpeget 5 områder, hvor der enten er afveget fra eksisterende linjeføring eller vist
flere mulige linjeføringer. Energinet.dk har peget på én af linjeføringerne som
hovedforslag. Områderne med afvigelser er:
•
•
•
•
•

Hjartbro Skov og Gabøl
Frederiksnåde
Bølling Sø Syd
Mausing Mølle
Tange

Som hovedforslag har Energinet.dk valgt en linjeføring og udformning af det
nye anlæg, der ud fra en kombination af miljøhensyn og tekniske hensyn af
bygherren vurderes som den bedste løsning.
Det bemærkes at alle behandlede alternativer er valgbare, således at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i forbindelse med den endelige udstedelse af
kommuneplantillæg og VVM tilladelse kan beslutte, at bygherrens fremlagte
hovedforslag i udvalgte delområder skal erstattes af alternativer.

2.2

Myndighedsbehandling og detailprojektering
Bygherrens hovedforslag og samtlige alternative linjeføringer vil under anden
offentlighedsfase blive udlagt som planlægningsbælter på 400 m. Planlægningsbælterne skal bl.a. give mulighed for i størst mulig udstrækning at kunne
imødekomme de indsigelser og bemærkninger, der modtages fra borgerne
gennem 2. offentlighedsfase.
Efter 2. offentlighedsfase kan Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus beslutte
at indsnævre planlægningsbæltet og vedtage et planlægningsbælte på f.eks.
200 m. Derefter kan bygherren indlede detailprojekteringen, som omfatter den
helt eksakte linjeføring inden for det vedtagne planlægningsbælte.
Det vil under detailprojekteringen, hvor masternes placering fastlægges, blive
tilstræbt at få et visuelt optimalt samspil mellem mastehøjde (travershøjde)
og spændvidde (afstanden mellem masterne). Mastehøjderne vælges således,
at landskabets topografi udlignes i størst mulig udstrækning ved at anvende
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master med lav travershøjde over højdedrag og modsat master med højere
travershøjde ved krydsning af lavtliggende passager. Mastehøjderne kan dog
ikke vælges frit, idet der skal være tilstrækkelig afstand mellem lederne og
terræn, veje mv.
Såfremt der vil blive givet tilladelse til at bygge det nye ledningsanlæg, kan
der sammen med tilladelsen blive udstukket nogle vilkår, som bygherren skal
overholde.
Under detailprojekteringen skal eventuelle vilkår, der er givet sammen med tilladelsen til at bygge ledningen, opfyldes. Derudover vil der også i denne planlægningsfase blive taget størst mulig hensyn til boliger, miljø og teknik for
derved at finde den mest optimale placering af masterne på de enkelte ejendomme i den givne linjeføring. Den præcise placering vil først blive valgt efter
en forudgående dialog med de direkte berørte lodsejere. I denne proces skal
både Stærkstrømsbekendtgørelsen og de overordnede principper for etablering
af højspændingsledninger tages i betragtning.
Planlægningsbæltet giver således mulighed for at udvise fleksibilitet i forsøget
på at finde den bedst mulige placering af anlægget.

2.3

Alternative linjeføringer og udformninger
I de 4 fokusområder er der i alt undersøgt 18 alternative udformninger og placeringer. Alternativerne er navngivet efter følgende model:
A: Luftledning (alternativer indeholder kun luftledningsanlæg)
B: Kabel (nedgravet kabel undtagen ved krydsning af store vandløb og trafikanlæg, hvor der planlægges med underboring)
C: Kombineret luftledning og kabel
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Fokusområde Alternativ A
Luftledning

Alternativ B

Alternativ C

Kabel

Kombineret luftledning og kabel

Gamst Søenge A1 Gl. Station Revsing
- Revsing
(7 alternativer)

B1 Ny Station Revsing

C1 Ny Station Revsing

A2 Ny Station Revsing

C2 Ny Station Revsing

A3 Ny Station Revsing

C3 Ny Station Revsing

=HF
Billund

A1 østlig

B1

(3 alternativer) A2 vestlig
= HF
Bølling Sø

C1 under Bølling Sø med

(2 alternativer)

kabel
C2 uden om Bølling Sø,
kabel ved campingplads
= HF

Nørreå

A1 følge den eksisteren-

B1

C1

(6 alternativer) de
A2 østligt alternativ

C2

= HF
C3
Tabel 2-1. Oversigt over fokusområder og undersøgte alternativer. HF angiver det af Energinet.dk valgte hovedforslag

Ud over linjeføringerne i alternativerne følger hovedforslaget den eksisterende
luftledning så tæt som muligt. Få steder er der sket afvigelser. Disse steder
omfatter krydsningen ved Hjartbro Skov og Gabøl, Frederiksnåde, Bølling Sø
Syd, Mausing Mølle og Tange.
I tekst og på kort betegnes disse afvigelser som "Afvigelser fra eksisterende
linjeføring".
Kort over alternativer og afvigelser kan ses i Teknisk Rapport 4 og 6 samt i
VVM-redegørelsens hovedrapport.

2.4

Saneringer af nuværende ledninger
Den nuværende 400 kV-luftledning vil blive fjernet i forbindelse med projektets gennemførelse. Ligeledes saneres alle krydsende og parallelt forløbende
luftledninger som led i projektet. Dette omfatter 22 stk. 60 kV-ledninger og 3
stk. 150 kV forbindelse. Placeringen er vist på Figur 2-2.

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 11 af 50

Figur 2-2. Oversigt over krydsende 60 kV-ledninger (22 stk.) og 150 kV-ledninger, der kabellægges som direkte konsekvens af projektet. Strækning Kassø – Revsing.
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Figur 2-2 (fortsat). Strækning Revsing – Askær.
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Figur 2-2 (fortsat). Strækning Askær – Tjele.

2.5

Væsentligste anlægsarbejder
Anlægsarbejderne er i detaljer beskrevet i Teknisk Rapport 6. De væsentligste
anlægsarbejder er resumeret i Tabel 2-1.
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Anlægsdel
Generelt

Beskrivelse
Anlægsarbejdet strækker sig over 3,5 år og opdeles i sektioner. Nedtagning af det eksisterende anlæg vil vare ca. 1 år, men strækkes antagelig over en længere periode. Anlægsarbejdet forventes udført af
en arbejdsstyrke på knap 60 personer.
Forud for anlægsarbejdet gennemføres arkæologiske forundersøgelser, og der søges om evt. dispensationer i forhold til f.eks. skovloven,
naturbeskyttelsesloven m.v.

Ved masten

Der opstilles ca. 530 nye master med en indbyrdes afstand på ca. 330
m. Masterne funderes hovedsagelig ved nedramning af en monopæl
af stål på 10-12 m. Der støbes en betonplade ved terræn med en
tykkelse på 1,5 m og areal på 7 m2 og Eagle masten boltes på fundamentet. Fundamentet etableres på få arbejdsdage.

Maste rejsning

Masteskaftet er ca. 45 m langt og transporteres frem til byggepladsen
på blokvogn. Tilsvarende med traverser, der bærer lederne øverst på
masten. Masten rejses med mobilkran, og traverser og isolatorer
monteres. Rejsning af mast varer få arbejdsdage.

Trækning af ledere

Ledere transporteres frem på kabeltromler til materialepladser for ca.
hver 12 km. Fra et kabelspil monteret på særlig arbejdsvogn trækkes
lederne på ca. 6 km’s længde frem over et antal master (15-20 stk.)
over hjul, der er monteret på masterne.

Kabellægning

Kabellægning vil som hovedregel ske ved nedgravning. Underboring
foretages kun ved krydsning af større vandløb, veje eller lignende.
Nedgravningen berører et arbejdsbælte på ca. 36 m bredde. Der graves 4 render i en dybde på 1,2 m og med indbyrdes afstand på 6 – 10
m. Jordkabler trækkes ud i kabelrenderne og kablerne dækkes til med
et sandlag, hvorefter tilbagefyldning sker med den opgravede jord.
Kablerne er ca. 900 m lange og muffes sammen.

Overgangsstation

I overgang mellem en luftledning og jordkabel etableres en kabelovergangsstation. Det kræver et areal på ca. 0,5 ha. Der placeres
komponenter, der kan kompensere for spændingsstigninger (en reaktor).

Transformerstationer

På de 3 eksisterende transformerstationer (Kassø, Askær, Tjele) sker
der alene mindre udbygninger inden for stationerne. Der etableres en
ny transformerstation ved Revsing, og der placeres en lukket bygning, der fungerer som koblingsstation. På længere sigt kan station
Revsing udstyres med transformere.

Nedtagning

De eksisterende 505 H-master samt krydsende ledninger nedtages
med mobilkraner, demonteres på stedet og køres til genbrug. Fundamenterne fjernes til 1,5 m under terræn eller fuldstændigt efter
nærmere aftale med den pågældende lodsejer. Lederne rulles på
tromler og køres til genbrug. Et særligt arbejde skal udføres ved Bølling Sø, hvor 3 master (af Donau typen) skal fjernes fra selve søen.
Dette sker fra grej, der transporteres på et flådesystem, der midlerti-

digt arbejder i søen
Tabel 2-1. Oversigt over væsentlige anlægsarbejder. Beskrivelsen er uddybet i Teknisk Rapport 6.
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3

Udvikling af nye master
Højspændingsmaster er gennem tiden blevet udført i forskellige materialer og
med forskellig udformning. På lavere spændingsniveauer har træmaster været
meget anvendt. På højere spændingsniveauer (50-150 kV) har stålmaster for
længst taget over. Jo højere spænding, der er tale om, desto større afstand
skal der være fra lederne til jorden samt mellem de forskellige ledere.
I transmissionsnettet sker de store energitransporter gennem 400 kV-nettet.
Lederne, der skal overføre den relativt store energi, har dimensioner, som kan
medføre kraftige belastninger på masterne - især har vindpåvirkningen via lederne stor betydning ved mastedimensioneringen. Alt dette medfører, at 400
kV master, der skal bære to ledningssystemer (såkaldte to-systems-master),
bliver store og forholdsvis kraftige. De store kræfter, der kan påvirke masterne, stiller store krav til materialerne.
Gennem de senere år er der kommet større opmærksomhed på, hvordan det
vil være muligt at mindske masternes påvirkning af de visuelle forhold i landskabet. Der er dels set på selve masternes form, dels på materialer til masterne.
De politisk vedtagne retningslinjer for udbygning af transmissionsnettet indeholder krav om, at masterne til den nye Kassø-Tjele ledning skal være i nyt
design. For at imødekomme dette krav, er der undersøgt en række forskellige
løsninger. Undersøgelserne og resultaterne deraf er beskrevet i de følgende
afsnit. Gennem drøftelserne forud for vedtagelsen af de nye retningslinjer er
det forudsat, at master i nyt design betyder master, der væsentligt adskiller
sig fra de tosystems-master, der normalt har været anvendt i Danmark. Det
har Energinet.dk forstået således, at der ikke skal ses på master med traditionel gitterstruktur. De kendte Donau-master bliver således ikke behandlet som
et reelt alternativ, men er til sammenligning vist som en referencemast i idéfolderen, som blev lavet til første offentlighedsfase.

3.1

Nuværende tosystems 400 kV-master
I dag anvendes i Danmark flere typer tosystemsmaster til fremføring af 400
kV-ledninger. De fleste er gittermaster i to eller tre etager. se Figur 3.1.
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Figur 3.1Traditionelle gittermaster. Donau masten(til venstre) med højde på 42 m og Ejfel
masten( til højre) med højde på 51 m.

Der er også en rør-mast i drift på strækningen fra Hovegård til Måløv i Nordsjælland, se Figur 3.2.

Figur 3.2 Rørmast (højde ~ 40 m)

Ud over de ovenfor viste master er der enkelte andre master fra udlandet, der
har været overvejet. Se også ideoplægget til første offentlighedsfase. Nogle af
disse master er ikke anvendelige til Kassø-Tjele ledningen, da der er krav om,
at man skal kunne udføre vedligeholdelsesarbejde på det ene system samtidig
med, at det andet system på masten er i drift (altså under spænding).
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3.2

Nye mastetyper under udvikling
I forbindelse med etablering af 400 kV-forbindelsen mellem Århus og Aalborg
(idriftsat i 2004) blev der udskrevet en designkonkurrence om udvikling af en
ny et-systems 400 kV mast. Resultatet af konkurrencen blev designmasten
vist i Figur 3.3.

Figur 3.3 Et-systems designmast (højde ~40 m)

Efter erfaringerne med designmasten iværksatte Energinet.dk sammen med
arkitektfirmaet, der vandt designkonkurrencen, et udviklingsarbejde af en ny
mast, der kan bære to 400 kV systemer. Udviklingsarbejdet har resulteret i to
forslag til nye mastetyper, hhv. Eagle-masten og Stealth-masten, se Figur 3.4.

Figur 3.4 Eagle-masten (til ventre) og Stealth-masten (til højre). Mastehøjden er 35 m og
bredden er 39 m.

De to mastetyper er blevet præsenteret under første offentlighedsfase og det
er således primært disse to master, der er blevet arbejdet videre med. Tanken
var på dette stade af udviklingen, at det ville være muligt at vælge både

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 18 af 50

Eagle-masten og Stealth-masten i tre versioner, nemlig i én etage (med alle
de strømførende ledere i samme niveau), i to etager (med de strømførende
ledere i to niveauer) og i tre etager (med de strømførende ledere i tre niveauer).
I de følgende afsnit er beskrevet, hvordan processen efter første offentlighedsfase har været.
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4

Valg af mast til højspændingsforbindelsen Kassø-Tjele
På det eksisterende højspændingsanlæg mellem Kassø og Tjele er H-masten
anvendt. Det er en traditionel gittermast, som kun kan bære ét ledningssystem. Derfor er det nødvendigt at vælge nye master med plads til to ledningssystemer til strækningen.
I den politiske aftale om forstærkning af højspændingsforbindelsen mellem
Kassø og Tjele fra november 2008 indgår, at der skal vælges master i nyt design til strækningen.
I valg af mastetype indgår vurdering af landskabspåvirkningen sammen med
en række andre faktorer. Den visuelle påvirkning er et væsentligt element i
mastevalget.

Figur 4-1: Tekniske betegnelser på master

4.1

Processen
Siden første offentlighedsfase har arkitekter og ingeniører arbejdet videre på
designet af de to nye mastetyper (Eagle og Stealth) for at udvikle en mast,
der formmæssigt kan indpasses bedst i landskabet, og hvor de tekniske krav
samtidig imødekommes.
For hver mastetype er der set på muligheden for undervejs på strækningen at
skifte mastehøjde afhængig af de enkelte landskabstyper. Hver af de to mastetyper kan således udformes i forskellige højder (en såkaldt mastefamilie
bestående af master i hhv. en, to og tre etager), hvorved ledningen bedst muligt kan tilpasses det landskab, ledningen skal gå hen over.
Energinet.dk har efter første offentlighedsfase undersøgt en række forhold
vedrørende de to mastetyper for at finde frem til, hvilken mast der i VVMredegørelsen skal fremstå som bygherrens forslag.
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Ud over bygherrens forslag til mastevalg mv. er der en række alternativer i
spil, som løbende vil blive behandlet. De beskrevne alternativer er reelle
valgmuligheder, som Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus i forbindelse
med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg efter anden offentlighedsfase kan vælge at gøre brug af.
Valget af mast indebærer, at der skal træffes valg angående:









Hvilken mastetype der skal anvendes (Eagle, Stealth, eller varianter
af en af de to)
Hvilke mastehøjder der skal anvendes (en, to eller tre etager), eller
om der skal anvendes forskellige mastehøjder på strækningen afhængig af landskabsforholdene
Hvilket materiale den valgte mast skal udføres i. Fra arkitekternes
side er tiltænkt, at Eaglemasten udføres i cortenstål, og Stealthmasten
i rustfrit stål. Alternative materialer er dog en mulighed (eks. galvaniseret stål).
Hvilket antal af ledere der skal anvendes (to eller tre ledere per fase). Fordelen ved at vælge to ledere per fase er, at antallet af ledere,
der ophænges i masterne, begrænses væsentligt, hvilket kan give et
visuelt lettere udtryk. Fordelen ved tre ledere per fase frem for to er,
at det herved er muligt at reducere støjen og energitabet fra systemet.
Hvordan faselederne placeres i masten - om faselederne på nederste travers skal hænge parallelt med terræn eller parallelt med travers

Som grundlag for at træffe ovenstående valg, er der udarbejdet en række
vurderinger af de enkelte masters forskellige påvirkninger på naboerne til ledningen, landskab, natur og miljø. Endvidere er tekniske og økonomiske informationer om masterne inddraget. Endelig er de ideer og forslag fra borgere,
kommuner, interesseorganisationer mv., som blev modtaget under første offentlighedsfase, blevet inddraget i overvejelserne.
På baggrund af ovennævnte vurderinger har Energinet.dk som bygherre i august 2009 valgt hvilken mast, der er bygherrens foretrukne. Denne mast er
derefter anvendt som bygherrens hovedforslag i det videre VVM arbejde.
I næstfølgende afsnit beskrives de gennemførte vurderinger, Energinet.dk's
valg af hovedforslag og vurderingen af alternative løsninger.

4.2

Vurdering af design, udtryk og landskabspåvirkning
Masternes design, udtryk og landskabspåvirkning er blevet vurderet af flere
forskellige personer og grupper med forskellig fokus og vinkel. Der er vurderinger fra:
 Interessentgrupper og private lodsejere, der har givet tilbagemeldinger
fra første offentlighedsfase
 Bystrup Arkitekter og Designere, som har udviklet de nye mastetyper
 Sweco Arkitects A/S / Birk Nielsen, der er tilknyttet VVM-arbejdet som
rådgiver på visualisering og landskabspåvirkning.
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Et ekspertpanel bestående af kunstneren/designeren Per Arnoldi, landskabsarkitekt MAA MDL Torben Schönherr samt professor og arkitekt
MAA MDD Anders Brix.

De professionelle aktører har alle udtrykt, at de to nye master er udtryk for
design af høj kvalitet, som højner niveauet væsentligt i forhold til traditionelle
gittermaster.
Tilbagemeldinger fra de fleste bedømmelser peger i retning af Stealth-masten.
Der har dog ikke været enighed om det. Vurderingerne er kort resumeret i Tabel 4.1.
Aktører
Interessentgrupper og lodsejere
Bystrup Arkitekter og Designere
Sweco Arkitects A/S / Birk Nielsen
Per Arnoldi
Torben Schönherr
Anders Brix

Foretrukne mast
De fleste ønsker Stealth-masten.
Stealth i én etage.
Eagle hvis masten skal være i to etager.
Stealth i én etage.
Eagle.
Tager ikke stilling til antal etager.
Stealth.
Foretrækker en mast i to eller tre etager.
Stealth.
Foretrækker en mast i to etager.

Tabel 4.1 Bedømmelser af Eagle og Stealth

Bystrup Arkitekter og Designere har konkluderet, ”at Eagle-masten har et nutidigt og letforståeligt udtryk, hvor både materialer og konstruktion tager udgangspunkt i velkendte teknologier. Stealth-masten kan virke mere udfordrende, men man kan også vælge at betragte den som nytænkende. Den besidder nogle værdier, der visuelt og æstetisk er parat til at løfte højspændingsteknologi ind i fremtiden”, (Energinet.dk, 2009d).
Sweco Arkitects A/S / Birk Nielsen har sammenlignet Stealth-masten, Eaglemasten, H-masten og Donau-masten, i en mastetyperapport, (Sweco Arkitects
A/S / Birk Nielsen, 2009). Masterne er bedømt på følgende parametre: Form,
synlighed, landskabelig integration og æstetik. Stealth-masten scorer flest point, efterfulgt af Eagle-masten, H-masten og Donau-masten. Dog får Stealth
og Eagle færre point jo flere etager masterne udføres i. Visualiseringer fra
rapporten er gengivet i bilag 1.

4.3

Påvirkning af natur og miljøforhold
Masternes påvirkning af natur og miljøforhold er beskrevet i en række notater,
som dækker følgende emner:
 Magnetfelternes udbredelse som funktion af mastehøjde og mastetype/lederkonfiguration (Energinet.dk, 2009a).
 Støj som funktion af ledningskonfigurationen (Orbicon/Cowi, 2009a).
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Materialeforbrug, herunder miljømæssig vurdering af de anvendte materialer (Orbicon/Cowi, 2009b).
Miljømæssig vurdering af mulige alternative materialer (galvaniseret
stål) (Orbicon/Cowi, 2009b).
Barriereeffekt/kollisionsrisiko for fugle/flagermus som funktion af mastehøjde/ledningskonfiguration/refleks fra overflader (Orbicon/cowi,
2009c).
Anlægs- og montagearbejdet ved de forskellige mastetyper (Energinet.dk, 2009b).
Drift og vedligehold ved de forskellige mastetyper (Energinet.dk,
2009b).

Tekniske data samt konklusioner fra ovennævnte vurderinger er vist i bilag 2.
Der er forskel på Stealth-masten og Eagle-masten med hensyn til: materialeforbrug; miljøpåvirkning ved fremstilling, drift, genanvendelse og skrotning;
udførelsesfase mht. komponentstørrelse; montage; overfladeegenskaber og
fremstillingspris. Øvrige miljøpåvirkninger er uafhængige af om det er en
Stealth-mast eller Eagle-mast, men mere afhængige af etageantal på masten.
Forskelle i miljøpåvirkninger som funktion af etageantal beskrives nærmere i
afsnit 4.5.

4.4

Tekniske problemstillinger ved Stealth-masten
Sideløbende med bedømmelserne og vurderingerne har Energinet.dk haft tekniske rådgivere til at vurdere Stealth- og Eagle-masterne med henblik på at
vurdere produktionsmuligheder og -udfordringer samt materialer til masterne.
Energinet.dk har på baggrund af de tekniske rådgiveres og egne specialisters
vurderinger konkluderet, at brugen af rustfrit stål på Stealth-masten må fravælges. Det skyldes dels prisen (rustfrit stål er ca. tre gange dyrere end
varmgalvaniseret stål eller corten stål), dels risikoen for produktionsvanskeligheder og korrosionsproblemer ved forkert håndtering af materialet.
I løbet af sensommeren 2009 blev det vurderet, at risikoen for at der vil kunne
opstå træthedsbrud i Stealth-masten ville blive for stor. Det skyldes, at den
stive konstruktion af Stealth-masten vil have en meget lille dæmpning af de
svingninger, der vil optræde i masterne.
Stealth-mastens skaft og traverser samles i et knudepunkt, der bliver hårdt
belastet. Hele den sammenhængende konstruktion gør, at masten bliver stiv
med meget lille fleksibilitet. Da der erfaringsmæssigt vil optræde mekaniske
svingninger (vibrationer - primært fra lederne) i masten, er det vigtigt, at masten udformes således, at svingningerne dæmpes effektivt. Hvis der ikke sker
dæmpning af de mekaniske svingninger, vil der kunne opstå træthedsbrud i
masten. De traditionelle gittermaster er konstrueret som boltede samlinger af
vinkeljern. Denne samlingsmetode medfører en effektiv dæmpning. Eaglemastens traverser vil på tilsvarende måde kunne dæmpe svingningerne. Det
skyldes den måde travers og masteskaft kobles sammen på. Hvor traversfoden hviler på masteskaftet, overføres kraften til masteskaftet som en simpel
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trykkraft. Højere oppe på masteskaftet holder en bardun traversen oppe via
en simpel trækkraft.
Da det ikke er muligt at få en langtidserfaring med masterne før de skal i anvendelse, anser Energinet.dk risikoen, der er forbundet med Stealth-masten,
for at være for stor til den vigtige Kassø-Tjele-forbindelse, der er rygraden i
transmissionsnettet.
Energinet.dk har konkluderet, at det ikke er realistisk at nå at færdigudvikle
og langtidsteste Stealth-masten indenfor en tidshorisont, som er acceptabel i
forhold til etableringen af den ny højspændingsforbindelse Kassø–Tjele. Derfor
er Stealth-masten blevet valgt fra i den videre VVM-proces og er således ikke
længere en valgbar mulighed.

4.5

Valg af antal etager for Eagle-masten
Tilbage står valget mellem Eagle-masten i én, to og tre etager.
Masten i tre etager fravælges på grund af, at masterne bliver meget synlige på
stor afstand, der kræves meget materiale til masterne, dimensionerne af masteskaft bliver større, og der er størst kollisionsrisiko for fugle. Der er således
en række ulemper ved masten i tre etager. Der er en enkelt fordel, idet mastebredden er lidt mindre end for masten i to etager. Dette opvejer dog ikke
de nævnte ulemper.
Tilbage står valget mellem Eagle-masten i én og to etager.
Der er 21 lodsejere eller naboer, der skriftligt har udtrykt en holdning til antal
etager. De fordeler sig således:

1 lodsejer/nabo foretrækker en mast i én etage
 11 lodsejere/naboer foretrækker en mast i to etager
 10 lodsejere/naboer foretrækker en mast i tre etager
Selv om det er et begrænset antal at bedømme en generel holdning ud fra, er
tendensen ret klar: Bor man tæt på ledningen, ønsker man ikke en lav og bred
mast.
Vedrørende magnetfeltpåvirkningen fra ledningen skal der handles ud fra et
forsigtighedsprincip, som Sundhedsstyrelsen har anbefalet, (Energinet.dk,
2009a). Forsigtighedsprincippet siger bl.a., at det samlede magnetfelt fra højspændingsledningen bør minimeres. Det kan ske ved at hænge faselederne
op, så magnetfelterne fra de forskellige faseledere mest muligt udligner hinanden. Det er en mulighed, der opstår, når der hænges flere systemer op på
masterne. Denne mulighed vil blive udnyttet for alle mastevarianter. Der er
således kun marginal forskel på magnetfeltets størrelse, når man bevæger sig
få meter væk fra nærmeste faseleder. Er man lige under ledningen vil magnetfeltet være mindst ved brug af masten i to etager.
I Tabel 4.2 er fordele og ulemper ved master i én og to etager vurderet. Alle
diskuterede emner i forbindelse med mastevalget indgår i vurderingen.
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Emne

Én etage
Fordele

To etager
Ulemper

Synlighed på

Usynlig i kuperet ter-

Lederne fremtræder

afstand

ræn

mere kompakte, da de

Skal tættere på før

hænger tæt på hinan-

masten bliver synlig

den

Synlighed tæt

Lederne fremtræder

på

mere kompakte, da de

Fordele

Ulemper

Lederne mere "luftige"

Mere synlig på afstand

Lederne mere "luftige"

hænger tæt på hinanden. Ved triplex vil det
opleves meget kompakt
Oplevelse på

Roligt og veldefineret

afstand

forløb af lederne igen-

Trykker landskabet

Mere usikkerhed om,
hvordan man "læser"

nem landskabet

lederne - hvor er de?

Oplevelse tæt

Man får "et tæppe i

på

hovedet". Opleves

Knap så kompakt

massivt
Produktions-

Færre dele til traverser

kompleksitet

at konstruere og samle

Lange traverser

Mere enkle traverser,

Flere dele til traver-

kortere, mindre dimensi-

ser og længere skaft

oner
Risikovurdering

Lav

Lav

af produktion
Magnetfelter

Marginalt mindre mag-

Størst magnetfelt tæt

Lavest magnetfelt tæt på

Marginalt større

netfelt i afstand større

på ledningen

ledningen

magnetfelt i afstand

end ca. 40 m fra cen-

større end ca. 40 m

terlinje
Mastedesign

fra centerlinje

Enkel

Meget bred i forhold til

Vil også virke enkel, da

Foretrækkes i to ud af

højden. Hvordan ople-

traverserne er spinkle og

fem vurderinger af ma-

ves det i virkeligheden?

det er masterne, der

stedesign.

Masten er bredere end

fremstår som pæle i

den er høj

landskabet.
Foretrækkes i to ud af
fem vurderinger af mastedesign.

Risikovurdering

Foretrækkes af én ud

Skovejere vil være

Foretrækkes (to eller tre

I designfasen er mu-

af "accepten"

af de 22 naboer, der er

imod den lave.

etager) af 21 ud af de 22

lighederne for en la-

kommet med bemærk-

Lodsejere kan spør-

naboer, der er kommet

vere mast pointeret.

ninger til antal etager.

ge:"Hvorfor komme

med bemærkninger til

Det har evt. skabt en

med noget, der fylder

antal etager.

generel forventning
om en lavere mast.

mest muligt?"
Materialefor-

Lavest mulige forbrug

Større materialefor-

brug

brug

Barriereef-

Mindst mulig effekt

Lidt større risiko

Lavest pris

Lidt højere pris

fekt/kollisionsrisiko
Pris
Usikkerheder

Uvist hvordan masten

Kendte størrelsesforhold

opleves. En så bred og

fra Donau-masten

lav mast findes ikke.
Tabel 4.2 Sammenligning af mast i én og to etager
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Det fremgår, at mange og forskelligartede hensyn er indgået i mastevurderingen, og der er ikke tale om hensyn, som er direkte sammenlignelige. Energinet.dk har vurderet, at Eagle-masten i to etager vinder ved sammenligningen,
men den vigtigste erkendelse må være, at der er klare fordele og klare ulemper, hvad enten der vælges en mast i én etage eller to etager. Det er nødvendigt at vælge mellem, hvilke hensyn man vil prioritere højest.
Masten i én etage bør vælges, hvis de største hensyn skal tages til:
 Landskab
 Synlighed på større afstand
Masten i to etager bør vælges, hvis de største hensyn skal tages til:
 Ledningens naboer og lodsejere
 Oplevelsen af mast og ledningssystem på nært hold
Energinet.dk har under første offentlighedsfase lovet at tage størst muligt
hensyn til lodsejere og naboer til ledningen. Derfor har Energinet.dk valgt at
arbejde videre med Eagle-masten i to etager.

4.6

Valg af materiale, antal ledere og faseledernes placering i masten
Bystrup Arkitekter og Designere har anbefalet, at masteskaftet til Eaglemasten fremstilles i corten-stål med traverser i enten rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål. Materialevalget har medført positive tilkendegivelser fra
landskabsarkitekterne ved Birk Nielsen og ekspertpanelet. Et alternativ til dette materialevalg er, at hele masten fremstilles i varmgalvaniseret stål. Forskelle i materialeforbrug mv. fremgår af bilag 2.
Traverser af rustfrit stål vil fremtræde med en pæn blank overflade i hele mastens levetid, mens varmgalvaniserede traverser med tiden vil blive mere
mørke og "kedelige". Betragtes masterne på afstand, vurderes det imidlertid,
at det for de fleste ikke vil være muligt at se forskel på, hvilket materiale, der
er brugt til traverserne.
Energiforbrug til produktion af rustfri stål af høj kvalitet til traverser er omkring
10 gange højere end produktion af de tilsvarende traverser i varmgalvaniseret
stål. Overslagsmæssige beregninger viser, at det samlede energiforbrug til
etablering af hele højspændingsanlægget til både materialer og transport vil
kunne halveres, hvis der vælges traverser af varmgalvaniseret stål frem for
rustfri stål. Dette har derfor også betydning for et overordnet CO2 regnskab
og dermed for den samlede emission af drivhusgasser ved etablering af anlægget. Samtidig er meromkostningen ved produktion af en rustfri ståltravers
frem for en varmgalvaniseret ståltravers omkring 0,5 mio. kr. per mast svarende til omkring 265 mio.kr for hele anlægget.
Baseret på en samlet afvejning af energiforbrug (og dermed indirekte også en
miljøpåvirkning) samt pris i forhold til de visuelle fordele der måtte være ved
etablering af rustfri ståltraverser, er det Energinet.dk’s konklusion at varmgalvaniserede ståltraverser bør vælges frem for rustfri ståltraverser
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Arkitekt, landskabsarkitekter og ekspertpanelet har peget på en løsning, hvor
der er kontrast mellem masteskaft og traverser. Energinet.dk's hovedforslag til
mastevalg er således masteskafter af corten-stål og traverser af varmgalvaniseret stål.
Løsningen, hvor også masteskaftet fremstilles af varmgalvaniseret stål, er dog
et reelt alternativ. Energinet.dk har derfor valgt at arbejde videre med begge
materialeløsninger for masteskaftet.
Energinet.dk har valgt at anvende triplex ledere (tre ledere per fase) for at
minimere den akustiske støj (korona-støj) fra anlægget. Herved imødekommes de naboer, som ønsker størst mulig reduktion af støj. Koronastøjens afhængighed af lederantal er nærmere beskrevet i Teknisk Rapport 6, Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold. Valg af triplex medfører dog,
at den visuelle påvirkning bliver øget, idet triplex ledere vil være mere synlige
end duplex ledere (to ledere per fase).
Løsningen med triplex ledere er dyrere i anskaffelsespris end løsningen med
duplex ledere, men til gengæld opnås et mindre energitab i driftsfasen, hvilket
opvejer den ekstra omkostning.
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Figur 4.2 Faseledernes placering i masten. Øverst, parallel med terræn. Nederst, parallel med
nederste travers

Bystrup Arkitekter og Designere har vurderet, om faselederne på nederste travers bør hænge parallelt med terræn eller parallelt med nederste travers. De
to muligheder for ophæng af faselederne er visualiseret i Figur 4.2.
Forskellen i faselederophæng medfører ikke store visuelle forskelle tæt på masten, men længere ude i spændet mellem masterne opleves forløbet af faselederne mere roligt og parallelt med horisonten, hvis faselederne på nederste
travers hænger parallelt med terræn, end hvis de hænger parallelt med traversen, (Energinet.dk, 2009e). Energinet.dk er enig i denne vurdering, og har
derfor i hovedforslaget valgt at faserne hænges parallelt med terræn.

4.7

Sammenfatning
H-masten er anvendt på den eksisterende ledning mellem Kassø og Tjele. Det
er en traditionel gittermast, som kun kan bære ét ledningssystem. Derfor er
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det nødvendigt at vælge nye master med plads til to ledningssystemer til
strækningen.
I den politiske aftale om om nye retningslinjer for udbygning af transmissionsnettet fra november 2008 står der om opgraderingen af højspændingsforbindelsen mellem Kassø og Tjele, at der skal vælges master i nyt design til
strækningen.
Bekymring for tekniske problemer med Stealth-masten har medført, at denne
mastetype ikke er aktuel for Kassø-Tjele ledningen. En mast i tre etager er
fravalgt. Tilbage står valget mellem Eagle-masten i én eller to etager.
Tabel 4.3 angiver, hvad der er bygherrens (Energinet.dk's) hovedforslag, og
hvad der er alternative løsninger, som kan vælges af Miljøcenter Odense og
Miljøcenter Århus efter anden offentlighedsfase.

Bygherrens
hovedforslag

Alternative løsninger

Mast

Eagle-mast i to etager

Eagle-mast i én etage

Materialer til mast

Masteskaft i corten stål
og traverser i varmgalvaniseret stål.
Triplex (tre ledere per
fase)

Masteskaft og traverser
i varmgalvaniseret stål

Ophæng af faseledere
parallelt med terræn

Ophæng af faseledere
parallelt med travers

Antal ledere per fase
Faselederes placering
i masten

Duplex (to ledere per
fase)

Tabel 4.3: Mastevalg, hovedforslag og alternativer
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5

Alternativer
I dette afsnit er de valgbare alternativer til bygherrens hovedforslag vedrørende master behandlet. Der er fokuseret på visuelle forskelle til bygherrens hovedforslag, men væsentlige forskelle i øvrige miljøpåvirkninger er også behandlet.
Udover de valgbare alternativer, er der i første offentlighedsfase kommet
spørgsmål til muligheder for at placere antenner til mobiltelefoni eller fuglekasser i mastetop. Desuden er der spurgt til muligheden for at udføre masterne med vandret travers i stedet for det viste skrå travers. Disse alternativer er
ikke valgbare.

5.1

Vandret travers
Eagle mastens traverser peger skråt opad. Det er ifølge arkitekten et bevidst
valg, idet ledningen som helhed vil synes mere "let og glad", end hvis traverserne "hænger med armene". Brugen af vandrette traverser er vurderet men
fravalgt af æstetiske grunde.

5.2

Antenne til mobiltelefoni i mastetop
Traditionelle gittermaster rummer mange steder antenner til mobiltelefoni.
Masterne har en udformning, der gør dette muligt.
Det vil ikke være muligt at lave adgang til antenner i toppen af masten. Det er
ikke muligt at kravle i masten, og der vil ikke være adgang med lift uden at
skulle afbryde det ene ledningssystem. Det er derfor ikke muligt at placere antenner i toppen af masterne.
Det vil være muligt at placere antenner nogle meter under nederste faseleder,
men da adgangen skal ske via lift, og der skal arbejdes tæt på spændingsførende ledere, vil antennerne komme til at sidde så lavt, at det ikke vil være
relevant at montere antenner i masterne.
Desuden vil antennerne ødelægge mastens enkle udseende. Også af denne
grund anbefales det, at der ikke sættes antenner op i masterne.

5.3

Fuglekasser i masten
Der er redekasser (fuglekasser) monteret på en række højspændingsmaster i
Danmark. Hvis redekasserne monteres så langt under spændingsførende ledere, at der ikke er risiko for hverken fugle eller for mennesker, der skal tilse redekasserne, er det muligt at montere sådanne kasser i masterne. Men da masteskaftet er glat uden umiddelbar mulighed for montage af andre elementer,
og redekasser vil forstyrre indtrykket af en enkel konstruktion, fravælges muligheden for opsætning af redekasser på masterne til Kassø-Tjele forbindelsen.
Selv om det blev muligt at hænge redekasser op på masteskafterne nogle steder, ville det ikke være muligt at komme op til kasserne uden brug af lift, hvilket ikke tillades uden at afbryde spændingen på det ene system - og dette er
ikke realistisk.
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5.4

Mast – én eller to etager
Bygherrens hovedforslag er at Eagle-masten opføres i to etager. Den alternative løsning er at Eagle-masten opføres i én etage. De to forskellige løsninger
er visualiseret i Figur 5-1 i et slettelandskab, overgangslandskab og i et bakket
landskab.

Figur 5-1: Eagle-masten i én etage (t.v.), Eagle-masten i to etager (t.h.).

5.4.1

Visuelle vurderinger
Reduktionen i højden af masten er markant i forhold til landskabet, men ledningernes placering på den lavere mast danner et bredt ’tæppe’ i landskabet
som virker meget dominerende.
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I et slette-landskab som de viste, virker disse forhold meget kraftige.
I et overgangs-landskab som de viste, virker disse forhold knap så kraftige, da
landskabets variation lettere skjuler masten bredde.
I et bakket landskab som de viste, virker disse forhold knap så kraftige, da
landskabets variation lettere skjuler masten bredde og mastens lavere højde
gør at den forsvinder hurtigere i landskabet.

5.4.2

Miljøpåvirkning
Udover de visuelle forhold er der som angivet i Tabel 4.2 forskel på produktionskompleksitet, materialeforbrug, pris samt barriereeffekt/kollisionsrisiko.
Masten i én etage vil i begrænset omfang betyde en mindre påvirkning på natur og landskab i anlægsfasen, idet transporter og kraner vil være mindre end
ved en mast i to etager. Barriereeffekt/kollisionsrisiko er lidt større ved masten i to etager i sammenligning med masten i én etage. Forskellen i mastehøjde har dog ikke været afgørende for de udførte vurderinger af barriereeffekt/kollisionsrisiko.
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5.5

Materialer til mast
Bygherrens hovedforslag er at masteskaft udføres i cortenstål med traverser i
varmgalvaniseret stål. Den alternative løsning er at masteskaft og traverser
udføres i varmgalvaniseret stål. De to forskellige løsninger er visualiseret i Figur 5-2.

Figur 5-2: Mast i varmgalvaniseret stål (t.v.), mast i cortenstål og travers i varmgalvaniseret
stål (t.h.)

5.5.1

Visuelle effekter
Den galvaniserede overflade virker ikke så markant i landskabet som masten i
corten stål da den neutrale grå overflade bedre fanger lyset og farverne i omgivelserne.
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I et slette-landskab som det viste virker masternes rytme knap så taktfast ved
en fuldgalvaniseret mast som ved en i corten stål.
I et overgangs-landskab som det viste forsvinder masterne lidt mere i landskabet ved en fuldgalvaniseret mast som ved en i corten stål, da det lodrette
element ikke virker så kontrastfyldt.
I et bakket landskab som det viste virker en fuldgalvaniseret mast mere markant mod den lyse himmel end en i corten stål, da den ligger i selvskygge.

5.5.2

Miljøpåvirkning
Udover de visuelle forhold er der forskel på produktionskompleksitet. En mast i
corten stål vil forventeligt blive produceret i ét stykke, hvorimod en mast i
varmgalvaniseret stål produceres i flere dele. Derfor vil masten i corten stål
kræve tungere transporter og større grej til montagearbejde end masten i
varmgalvaniseret stål. Dette forhold kan i begrænset omfang medføre større
påvirkninger på natur og landskab i anlægsfasen. Til gengæld vil brug af
varmgalvaniseret stål medføre flere transporter i forbindelse med galvaniseringen.
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5.6

Antal ledere per fase
I bygherrens hovedforslag er der valgt at anvende triplex ledere (tre ledere
per fase). Den alternative løsning er at anvende duplex ledere (to ledere per
fase). De to forskellige løsninger er visualiseret i Figur 5-3.

Figur 5-3: Mast med duplex ledere (t.v.), mast med triplex ledere (t.h.)

5.6.1

Visuelle effekter
Forskellen inde omkring masten og selve ophænget er ikke særlig markant,
men ved at der er en ledning mindre for hvert bundt fremstår selve linjeføringen mindre synlig mod himlen og landskabet.
Den visuelle virkning af duplex er lige markant fra alle betragtsningsvinkler,
men mere markant jo tættere man er på masten.
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Da ledningerne mellem masterne oftest betragtes mod himlen har landskabets
karakter kun en begrænset indflydelse på forskellen mellem duplex og triplex.

5.6.2

Miljøpåvirkning
Udover de visuelle forhold er der forskel på støjniveau og energitab. Som beskrevet i afsnit 4.6 minimeres såvel coronastøj som energitab ved anvendelse
af triplex ledere.
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5.7

Faselederes placering i masten
Bygherrens hovedforslag er at faselederne på nederste travers hænger parallelt med terræn. Den alternative løsning er at faselederne på nederste travers
hænger parallelt med nederste travers. De to forskellige løsninger er visualiseret i Figur 5-4.

Figur 5-4 Faseledernes placering i masten. Parallel med nederste travers (t.v.), parallel med
terræn (t.h.)

5.7.1

Visuelle effekter
Det kan være svært at se en markant forskel inde omkring masten men effekten på ledningernes forløb mellem masterne er mere markant.
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Ved et ophæng med vandrette isolatorer fremstår hele linjeføringen mindre
rodet end ved et ophæng med vinklede isolatorer.
Virkningen afhænger i nogen grad af betragtningsvinklen som vist på de tre
visualiseringer.

5.7.2

Miljøpåvirkning
Udover de visuelle forhold er der ingen miljøpåvirkninger som afhænger af faseledernes placering.
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Bilag 1 Visualiseringer af Eagle og Stealth
gengivet fra Energinet.dk (2009)
De efterfølgende visualiseringer er gengivet fra Mastetyperapport. Masteudvælgelse og rating. 14. august 2009 udarbejdet af Sweco Architects A/S / Birk
Nielsen for Energinet.dk
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Eagle, en-etage i småbakket landskab

Eagle, to-etager i småbakket landskab

Eagle, tre-etager i småbakket landskab
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Stealth, en-etage i småbakket landskab

Stealth, to-etager i småbakket landskab

Stealth, tre-etager i småbakket landskab
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Eagle, en-etage i storbakket landskab

Eagle, to-etager i storbakket landskab

Eagle, tre-etager i storbakket landskab

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 43 af 50

Stealth, en-etage i storbakket landskab

Stealth, to-etager i storbakket landskab

Stealth, tre-etager i storbakket landskab

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 44 af 50

Eagle, en-etage i slettelandskab

Eagle, to-etager i slettelandskab

Eagle, tre-etager i slettelandskab

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 45 af 50

Stealth, en-etage i slettelandskab

Stealth, to-etager i slettelandskab

Stealth, tre-etager i slettelandskab

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 46 af 50

Donau-masten i småbakket landskab

Donau-masten i storbakket landskab

Donau-masten i slettelandskab

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 47 af 50

H-masten i småbakket landskab, eksisterende forhold

H-masten i storbakket landskab, eksisterende forhold

H-masten i slettelandskab, eksisterende forhold

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 48 af 50

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 49 af 50

Bilag 2 Tekniske og miljømæssige data for
Eagle- og Stealthmasten i 1, 2 og 3 etager

Teknisk Rapport 1 til VVM – redegørelse for højspændingsforbindelse Kassø – Tjele

side 50 af 50

Bilag 2: Tekniske og miljømæssige data for de tre mastetyper (en, to og tre etager) i hver af de to mastefamilier (Eagle og Stealth)
Emne
Eagle – en etage
Eagle – to etager
Eagle – tre etager
Stealth – en etage
Stealth – to etager
Masteskitser
(ikke målfaste)

Magnetfelter

Afstand til
støjniveau på
40dB(A) ved
duplexledere
Afstand til
støjniveau på
40dB(A) ved
triplexledere
Materiale
Materialeforbrug
(stål)
Miljømæssig
vurdering af de
anvendte
materialer (fremstilling, drift, genanvendelse og
skrotning)

Stealth – tre etager Eagle – en etage

Eagle – to etager

Eagle – tre etager

Masten i en etage, er
den mastetype, som i
sammenligning med
den nuværende etsystems H-mast samt
designmasterne i to og
tre etager har det største
magnetfelt. Dette gælder ved tracémidten og
ud til en afstand på ca.
40 m fra tracémidten.
Omtrent 40 m fra tracémidten er magnetfeltet
identisk for H- masten
og designmasterne i en,
to og tre etager.

Masten i to etager, er
den mastetype, som har
det laveste magnetfelt.
Dette gælder både i
sammenligning med
den eksisterende Hmast og ligeledes de
nye designmaster i hhv.
en og tre etager. Magnetfeltet er markant
lavere omkring tracémidten, men vil i en
afstand af ca. 20 m fra
tracémidten være omtrent identisk med de
øvrige mastetyper.

Masten i tre etager har
et magnetfelt, der er lidt
lavere end ved den nuværende H-mast. Beregningerne for designmasterne er udført med
gennemsnitlig fasestrøm
på 750 A per ledningssystem, mens beregningerne for den eksisterende H-mast antager
en gennemsnitlig fasestrøm på 400 A. Generelt kan således overføres mere strøm, uden
et tilsvarende større
magnetfelt, idet magnetfeltet fra de to systemer
til en vis grad ophæver
hinanden.

Masten i en etage, er
den mastetype, som i
sammenligning med
den nuværende etsystems H-mast samt
designmasterne i to og
tre etager har det største
magnetfelt. Dette gælder ved tracémidten og
ud til en afstand på ca.
40 m fra tracémidten.
Omtrent 40 m fra tracémidten er magnetfeltet
identisk for H- masten
og designmasterne i en,
to og tre etager.

Masten i to etager, er
den mastetype, som har
det laveste magnetfelt.
Dette gælder både i
sammenligning med
den eksisterende Hmast og ligeledes de
nye designmaster i hhv.
en og tre etager. Magnetfeltet er markant
lavere omkring tracémidten, men vil i en
afstand af ca. 20 m fra
tracémidten være omtrent identisk med de
øvrige mastetyper.

Masten i tre etager har
et magnetfelt, der er lidt
lavere end ved den nuværende H-mast. Beregningerne for designmasterne er udført med
gennemsnitlig fasestrøm
på 750 A per ledningssystem, mens beregningerne for den eksisterende H-mast antager
en gennemsnitlig fasestrøm på 400 A. Generelt kan således overføres mere strøm, uden
et tilsvarende større
magnetfelt, idet magnetfeltet fra de to systemer
til en vis grad ophæver
hinanden.

Masten i en etage, er
den mastetype, som i
sammenligning med
den nuværende etsystems H-mast samt
designmasterne i to og
tre etager har det største
magnetfelt. Dette gælder ved tracémidten og
ud til en afstand på ca.
40 m fra tracémidten.
Omtrent 40 m fra tracémidten er magnetfeltet
identisk for H- masten
og designmasterne i en,
to og tre etager.

Masten i to etager, er
den mastetype, som har
det laveste magnetfelt.
Dette gælder både i
sammenligning med
den eksisterende Hmast og ligeledes de
nye designmaster i hhv.
en og tre etager. Magnetfeltet er markant
lavere omkring tracémidten, men vil i en
afstand af ca. 20 m fra
tracémidten være omtrent identisk med de
øvrige mastetyper.

Masten i tre etager har
et magnetfelt, der er lidt
lavere end ved den nuværende H-mast. Beregningerne for designmasterne er udført med
gennemsnitlig fasestrøm
på 750 A per ledningssystem, mens beregningerne for den eksisterende H-mast antager
en gennemsnitlig fasestrøm på 400 A. Generelt kan således overføres mere strøm, uden
et tilsvarende større
magnetfelt, idet magnetfeltet fra de to systemer
til en vis grad ophæver
hinanden.

95 m

55 m

20 m

95 m

55 m

20 m

95 m

55 m

20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

< 20 m

Mast af sort stål med
beklædning af rustfri
stålplader**
50,8 tons per mast
(heraf 3,3 t rustfrit)

Mast af sort stål med
beklædning af rustfri
stålplader**
69,1 tons per mast
(heraf 3,8 tons rustfrit)

Mast af sort stål med
beklædning af rustfri
stålplader**
105,2 tons
(heraf 4,6 tons rustfrit)

Mast og arme af
galvaniseret stål

Mast og arme af
galvaniseret stål

Mast og arme af
galvaniseret stål

Energiforbrug til stål
produktion:
1989 GJ/mast

Energiforbrug til stål
produktion:
2506 GJ/mast

Energiforbrug til stål
produktion:
3473 GJ/mast

Energiforbrug til stål
produktion:
803 GJ/mast.

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Genanvendelse gunstig
ved skrotning, men
rustfri plader og sortstål
skal separeres først

Genanvendelse gunstig
ved skrotning, men
rustfri plader og sortstål
skal separeres først

Genanvendelse gunstig
ved skrotning, men
plader og sortstål skal
separeres først

Genanvendelse mulig
men galvanisering skal
fjernes ved
kemisk/termisk proces.

Mast af cortenstål
Arme af rustfrit stål
37,9 tons per mast
(heraf 10,7 t rustfrit)

Mast af cortenstål
Arme af rustfrit stål
50,1 tons per mast
(heraf 16,1 t rustfrit)

Mast af cortenstål
Arme af rustfrit stål
93,5 tons per mast
(heraf 21,9 t rustfrit)

Energiforbrug til stål
produktion:
3861 GJ/mast

Energiforbrug til stål
produktion:
5671 GJ/mast

Energiforbrug til stål
produktion:
8228 GJ/mast

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Genanvendelse gunstig
ved skrotning

Genanvendelse gunstig
ved skrotning

Genanvendelse gunstig
ved skrotning

(ikke beregnet)*

(ikke beregnet)*

(ikke beregnet)*

Energiforbrug til stål
produktion:
1062 GJ/mast (ekskl.
eftergalvanisering efter
svejsning)
Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Energiforbrug til stål
produktion:
1982 GJ/mast (ekskl.
eftergalvanisering efter
svejsning)
Korrosion i driftsfasen
kan give lokal metalbelastning af jorden
omkring fundament

Genanvendelse mulig
men galvanisering skal
fjernes ved
kemisk/termisk proces

Genanvendelse mulig
men galvanisering skal
fjernes ved
kemisk/termisk proces

Emne
Barriereeffekt/
kollisionsrisiko

Afstand fra midt af
trace til yderste
fase
Højde
Fundamentskræfter
Drift og
vedligehold
Størrelse af
komponenter
Erfaring

Eagle – en etage

Eagle – to etager

Eagle – tre etager

Stealth – en etage

Stealth – to etager

Stealth – tre etager Eagle – en etage

Eagle – to etager

Eagle – tre etager

Ledere i én etage udgør
den mindste
kollisionsrisko, hvilket
mere end opvejer den
øgede tracébredde.
Mastehøjde og -bredde
svarer til den
tilsvarende Stealthmast. Tværgående
strukturer ved mastetop
giver marginalt forøget
kollisionsrisko, men
bedre siddemuligheder.
Arme i reflekterende
materiale giver let
forøget kollisionsrisiko.

Eagle – to etager –
cortenstål + rustfrit stål:
Ledere i 2 etager udgør
en større
kollisionsrisiko end
ledere i én etage, hvilket
ikke opvejes af det
smallere tracé. Bredden
er 8 m mindre end for
Eagle/1 etage, men 3 m
større end for Stealth/2
etager. Eagle-masten er
3 m højere end den
tilsvarende Stealthmast, hvilket giver let
forøget kollisionsrisiko.
Tværgående strukturer
ved mastetop giver
marginalt forøget
kollisionsrisiko, men
bedre siddemuligheder.
Arme i reflekterende
materiale giver let
forøget kollisionsrisiko.

Eagle – tre etager –
cortenstål + rustfrit stål:
Ledere i 3 etager udgør
den største
kollisionsrisiko, hvilket
på ingen måde opvejes
af det smallere tracé.
Bredden er kun 3 m
mindre end for Eagle/2
etager og 1,2 m større
end for Stealth/3 etager.
Eagle-masten er 2 m
højere end den
tilsvarende Stealthmast, hvilket giver let
forøget kollisionsrisiko.
Tværgående strukturer
ved mastetop giver
marginalt forøget
kollisionsrisiko, men
bedre siddemuligheder.
Arme i reflekterende
materiale giver let
forøget kollisionsrisiko.

Ledere i én etage udgør
den mindste
kollisionsrisko, hvilket
mere end opvejer den
øgede tracébredde.
Mastehøjde og -bredde
svarer til den
tilsvarende Eagle-mast.
Stealth-designet giver
den laveste
kollisionsrisko, men
også færrest
siddemuligheder.
Rustfrit stål giver let
forøget kollisionsrisiko,
hvis en reflekterende
overflade vælges.

Ledere i 2 etager udgør
en større
kollisionsrisiko end
ledere i én etage, hvilket
ikke, eller kun i visse
habitater, opvejes af det
10 m smallere tracé.
Bredden er 3 m mindre
end den tilsvarende
Eagle-masts, og højden
er 3 m lavere, hvilket
giver lidt lavere
kollisionsrisiko. Stealthdesignet giver den
laveste kollisionsrisiko,
men også færrest
siddemuligheder.
Rustfrit stål giver let
forøget kollisionsrisiko,
hvis en reflekterende
overflade vælges.

Ledere i 3 etager udgør
den største
kollisionsrisiko, hvilket
på ingen måde opvejes
af det smallere tracé.
Bredden er kun 1,4 m
mindre end for Stealth/2
etager, men dog 1,2 m
mindre end for Eagle/3
etager. Stealth-masten
er 2 m lavere end den
tilsvarende Eagle-mast,
hvilket giver lidt lavere
kollisionsrisiko. Stealthdesignet giver den
laveste kollisionsrisiko,
men også færrest
siddemuligheder.
Rustfrit stål giver let
forøget kollisionsrisiko,
hvis en reflekterende
overflade vælges.

Ledere i én etage udgør
den mindste
kollisionsrisko, hvilket
mere end opvejer den
øgede tracébredde.
Mastehøjde og -bredde
svarer til den
tilsvarende Stealthmast. Tværgående
strukturer ved mastetop
giver marginalt forøget
kollisionsrisiko, men
bedre siddemuligheder.
Ikke-reflekterende
overflade giver den
laveste kollisionsrisiko.

Ledere i 2 etager udgør
en større
kollisionsrisiko end
ledere i én etage, hvilket
ikke opvejes af det
smallere tracé. Bredden
er 8 m mindre end for
Eagle/1 etage, men 3 m
større end for Stealth/2
etager. Eagle-masten er
3 m højere end den
tilsvarende Stealthmast, hvilket giver let
forøget kollisionsrisiko.
Tværgående strukturer
ved mastetop giver
marginalt forøget
kollisionsrisiko, men
bedre siddemuligheder.
Ikke-reflekterende
overflade giver den
laveste kollisionsrisiko.

Ledere i 3 etager udgør
den største
kollisionsrisiko, hvilket
på ingen måde opvejes
af det smallere tracé.
Bredden er kun 3 m
mindre end for Eagle/2
etager og 1,2 m større
end for Stealth/3 etager.
Eagle-masten er 2 m
højere end den
tilsvarende Stealthmast, hvilket giver let
forøget kollisionsrisiko.
Tværgående strukturer
ved mastetop giver
marginalt forøget
kollisionsrisiko, men
bedre siddemuligheder.
Ikke-reflekterende
overflade giver den
laveste kollisionsrisiko.
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10

19,5

13

10

19,5

13

10

35,1
100%

44,5
116%

35
100%

43,6
116%

35,1
100%

44,5
116%

56,7
148%
Mulighed for arbejde
under spænding

54,7
148%
Mulighed for arbejde
under spænding

56,7
148%
Mulighed for arbejde
under spænding

Der er valgfrihed mht. hvilke størrelser, som komponenterne kan fremstilles i

Skaftet skal fremstilles og transporteres i ét stykke

Dele kan maksimalt fremstilles i stykker a 12 m, idet man ikke har
galvaniseringskar, som er større

Fremstilling

Erfaringen med corten stål kan bl.a. hentes fra masterne, som er blevet
anvendt til elektrificeringen af jernbanenettet
Konstruktioner i corten er et kendt produkt. Skaftet kan fremstilles i ét stykke
eller laves i flere stykker, som boltes sammen. Der skal pga., at de yderste 6
mm ruster og ikke kan anvendes til styrke, anvendes mere materiale.

Hovedparten af højspændingsmaster i Danmark er udført i galvaniseret stål og
erfaringen er stor og langvarig
Fremstillingen af skaftet minder om tårne til vindmøller, så der er stor erfaring
på dette område. Traverserne kan udføres som boltede
vinkeljernskonstruktioner, som også er et kendt produkt.

Montage

Montagen er enkel. Traverser samles på jorden og monteres på masteskaftet
vha. kran.

Overflade

Corten er robust og små revner vil lukke sig.
Corten vil med tiden blive rustrød.

Man har i Danmark kun anvendt rustfri materiale på en enkelt
højspændingsledning
Svejsninger i rustfrit stål er kendt fra andre typer konstruktioner, men er lidt
mere sårbar end ved normal konstruktionsstål. Forslaget med at sejse rustfri
plader på en sort stålkonstruktion er ikke prøvet endnu. At fremstille hele
konstruktionen i rustfri stål vil være en økonomisk dyr løsning.
Pga. overfladen skal man være varsom under montage, så der ikke opstår
ridser. Konstruktionen er principiel den mest enkle med færrest antal
komponenter, men hvordan traverser monteres er ikke afklaret.
Overfladen er i sin yderste konsekvens spejlende, men kan udføres med
mindre glans, så blænding undgås. Det kan være nødvendigt at udføre den
nederste del af skaftet i et andet materiale pga. påvirkning ved markarbejde.
300%
330%
360%

Montagen er enkel. Traverser samles på jorden og monteres på masteskaftet
vha. kran.
Galvanisering er robust og små revner vil lukke sig.
Overfladen vil til start være blank men efterhånden gå over i en mat grå
overflade.
105%
115%
135%

100%
110%
130%
Relativ pris (skøn)
Note* Mængde ikke beregnet af AP Consult. Mængdemæssig formodentlig nogenlunde sammenlignelig med cortenstål udgave af Eagle masten.
Note** Bemærk: Den oprindelige udgave af denne tabel forudsætter rustfri stålmast (massiv). Eftersom AP consult har beregnet en mast af sort stål beklædt med rustfri stålplader er teksten konsekvens rettet her
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