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Udbygning af elnet til Tyskland  

Grænsen mellem Jylland og Tyskland udgør en vigtig forbindelse mellem de store 

elmarkeder i Norden og det kontinentale Europa. Både Energinet.dk og Transpower GmbH 

i Tyskland ønsker at udvikle elnettene effektiv med udgangspunkt i markedernes behov og 

inden for de overordnede rammer for EU's indre marked for el. En udvidelse af 

elforbindelserne mod Tyskland er en af midlerne til at sikre, at Danmark kan få mere 

vindkraft ind i elsystemet, og samtidig vil en udvidelse bidrage til et endnu mere 

velfungerende og konkurrencepræget marked for el til gavn for elforbrugerne 

I februar 2007 blev overføringskapaciteten på de elektriske forbindelser mellem Jylland og 

Nordtyskland øget fra 800 til 950 MW i nordgående retning og fra 1.200 til 1.500 MW i 

sydgående retning. I 2008 besluttede Energinet.dk og Transpower GmbH (dengang E.On 

Netz) at udvide de elektriske forbindelser mellem Jylland og Tyskland yderligere og dermed 

øge elhandelskapaciteten mellem de to lande. 

I første omgang investeres 23 mio. kr. på den danske side for at udvide 

transportkapaciteten på de eksisterende forbindelser.  

Senere kommer forstærkninger i højspændingsnettet på den danske og den tyske side af 

grænsen.  

Det ventes, at forstærkningerne er gennemført på begge sider af grænsen i 2012, hvorefter 

handelskapaciteten bliver øget fra 950 MW til 1500 MW i nordgående retning og fra 1500 

MW til 2000 MW i sydgående retning. Forskellen skyldes reservation af nødvendig 

reservekapacitet i tilfælde af udfald af en større produktionsenhed i Danmark eller i 

Tyskland. 

De to systemansvarlige selskaber vil desuden arbejde på yderligere at øge 

overføringskapaciteten til 2.500 MW i begge retninger fra omkring 2017. 
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