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1.

Parter

1.1

Mellem undertegnede
Region Midtjylland
Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben
Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08
Gl. Landevej 61
7400 Herning
(herefter benævnt ”Region Midtjylland”)
og
EnergiMidt Net A/S
CVR-nr. 28 33 18 78
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
(herefter benævnt “EnergiMidt”)
er der dags dato indgået følgende betingede rammeaftale (herefter benævnt
”Aftalen”) vedrørende Det Nye Hospital i Vest (herefter benævnt "DNV") tilslutning til det kollektive elforsyningsnet og EnergiMidt's etablering, drift og
vedligeholdelse af hovedforsyningsanlæg, herunder 10/04 transformere (10
KV-nettet) (herefter kaldet "Forsyningsanlægget").

2.

Aftalens baggrund og formål

2.1

Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet
henvendelse til EnergiMidt med anmodning at blive tilsluttet EnergiMidt's forsyningsnet. Hospitalsdrift stiller af hensyn til opretholdelsen af hospitalets
funktioner store krav til forsyningsanlæggets forsyningssikkerhed, og Region
Midtjylland har i denne forbindelse fremsat en række særlige krav til forsyningsanlæggets udformning, som medfører, at forsyningsanlæggets etablering,
vil være væsentligt mere omkostningskrævende end en sædvanlig installation
af et forsyningsanlæg.

2.2

Det følger af EnergiMidt's ”Tilslutningsbestemmelser”, at kunden ved tilslutning
til nettet skal betale et tilslutningsbidrag, som dækker de gennemsnitlige omkostninger ved etablering af et forsyningsanlæg. Herudover følger det af EnergiMidt's ”Tilslutningsbestemmelser”, punkt 5.2.9, jf. punkt 2.7, at såfremt der
stilles særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller placering,
skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet med at opfylde disse
særlige krav, dvs. de hermed forbundne etableringsomkostninger.
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2.3

For så vidt angår omkostningerne til etablering af forsyningsanlægget og de
efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, har EnergiMidt ansøgt
Energitilsynet om tilladelse til at fastsætte en særskilt tarif for DNV, hvor omkostningerne til etablering af forsyningsanlægget afregnes løbende over tarifog abonnementsbetalingen. Energitilsynet har endnu ikke truffet afgørelse i
sagen.
Formålet med aftalen er at fastsætte de nærmere særlige vilkår for DNV's tilslutning til EnergiMidt's forsyningsnet.

3.

Retlig regulering

3.1

For DNV’s tilslutning til EnergiMidt’s forsyningsnet gælder de vilkår, som er
fastsat i:
•

EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser”, som er vedhæftet som bilag
1, og

•

EnergiMidt’s ”Netbenyttelsesaftale”, som er vedhæftet som bilag 2,

medmindre andet eksplicit følger af Aftalen.
3.2

DNV’s tilslutning til EnergiMidt’s forsyningsanlæg er herudover underlagt den til
enhver tid gældende elforsyningslovgivnings bestemmelser herom.

4.

Forsyningsanlæggets etablering

4.1

EnergiMidt’s ydelse

4.1.1

EnergiMidt forpligter sig til at etablere Forsyningsanlægget i overensstemmelse
med
•
•
•

Notat om "Grænseflader, elforsyning, EnergiMidt / DNV / Curivita" - bilag 3
Projektforslag af 29. oktober 2012 med tilhørende bilag - bilag 4
Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget - bilag 5

Forsyningsanlægget etableres som to uafhængige 10 kV tilslutninger (to separate ringledninger), som hver kan dække 100 % af behovet inkl. mulige udvidelser, jf. Bilag 4 (herefter benævnt hhv. "Ring 1" og "Ring 2").
4.1.2

Etablering af Forsyningsanlægget i overensstemmelse med punkt 4.1.1 betyder, at DNV tilsluttes på 0,4 side i 10/0,4 kV station (B2 niveau).
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4.1.3

Hovedtidsplanen for etablering af Forsyningsanlægget (bilag 5) er gældende.
Parterne udarbejder i fællesskab og inden den […] detaljeret tidsplan for Etablering af Forsyningsanlægget, hvori der sker koordination af EnergiMidts udførelse af bygge- og anlægsarbejder med de øvrige bygge- og anlægsaktiviteter
på hospitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse med udarbejdelse af detailtidsplanen aftales dagbogsbelagte terminer. Som udgangspunkt
fastlægges disse på baggrund af EnergiMidts mulighed for at fremsætte krav
om dagbog mod sine underleverandører EnergiMidt har ret til tidsfristforlængelse i det omfang EnergiMidt ikke gives fri og uhindret adgang til byggefeltet i
overensstemmelse med den detaljerede tidsplan.

4.1.4

Hvad angår grænsefladerne mellem EnergiMidt's forpligtelser i relation til etablering af Forsyningsanlægget og Region Midtjyllands forpligtelser, fremgår disse af det som bilag 4 vedhæftede notat om "Grænseflader, elforsyning, EnergiMidt / DNV / Curivita".

4.2

EnergiMidt’s vederlag for Forsyningsanlæggets etablering

4.2.1

Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for
Forsyningsanlæggets etablering at betale EnergiMidt et beløb svarende til:

4.2.2

•

EM faktiske omkostninger til udbygning af 60/10 kV Station Gødstrup

•

Standard tilslutningsbidrag for etablering af Ring 1,

•

EM faktiske omkostninger til optimeret leveringssikkerhed for ring 1,
herunder bl.a. maksimalafbryder og koblingsudstyr,

•

EM faktiske omkostninger til flytning af Højspændingskabel på privat
areal og

•

EnergiMidt’s faktiske omkostninger til etablering af Ring 2.

Ved EnergiMidt’s ”faktiske omkostninger” til etablering af Ring 2, jf. punkt
4.2.1, skal forstås EnergiMidt’s samlede omkostninger ved etablering af Ring 2,
herunder
(1)
(2)
(3)
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EnergiMidt’s dokumenterede omkostninger til indkøb af tekniske anlæg
og installationer, materialer mv.
EnergiMidt’s dokumenterede omkostninger til underentreprenører og
-leverandører,
honorar for det af EnergiMidt til Forsyningsanlæggets etablering anvendte tidsbrug opgjort på basis af timeregnskab i overensstemmelse med
EnergiMidt’s til enhver tid gældende, sædvanlige timesatser samt
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(4)

eventuelle øvrige dokumenterede omkostninger til Forsyningsanlæggets
etablering.

4.2.3

Dokumentation af de i punkt 4.2.2, nr. (1), (2) og (4) anførte omkostninger
skal ske i form af en erklæring fra EnergiMidts revisor på, at der foreligger fakturaer på de anførte omkostninger, eller fremlæggelse af kopi af modtagne
fakturaer. Opgørelse og dokumentation af det i punkt 4.2.2, nr. (3) anførte
honorar skal ske ved fremlæggelse af timeregnskab.

4.2.4

Hvis der er forhold, jf. punkt 4.2.3, som Region Midtjylland ønsker særligt undersøgt, er EnergiMidt forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en uafhængig revisor, der kan gennemgå dokumenterne. Omkostningerne hertil påhviler Region Midtjylland.
Hvis EnergiMidt antager koncernforbundne selskaber til udførelse af ydelser
vedrørende etablering af Ring 2, skal den i punkt 4.2.2, nr. (1) - (4) anførte
dokumentation i samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber.

4.2.5

De i overensstemmelse med punkt 4.2.2 opgjorte omkostninger til Forsyningsanlæggets etablering betales over den for DNV fastsatte, særlige nettarif, jf.
nedenfor under punkt 5, jf. dog punkt 5.1.3 og 5.3.

4.2.6

EnergiMidt har på baggrund af Projektforslaget udarbejdet et foreløbigt budgetoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlæggets etablering. Det foreløbige budgetoverslag fremgår af projektforslaget, jf. bilag 4. Når kravspecifikationerne til Forsyningsanlægget er endeligt fastlagt, udarbejder og fremsender EnergiMidt til Region Midtjylland et revideret budgetoverslag over omkostningerne til Forsyningsanlæggets etablering. Region Midtjylland betaler de
endelige faktiske omkostninger efter regning.

4.2.7

Endvidere betaler Region Midtjylland løbende variabel tarif på B2 niveau og
abonnement efter de til enhver tid gældende takster for B2 kunder, jf. Bilag 6.
[Forsyningsanlægget ejes af EnergiMidt.]

4.3

Fremsætter Region Midtjylland ændringsønsker til Forsyningsanlægget, betaler
Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet med sådanne
ændringer. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4.

5.

Nettarif for DNV

5.1

Energitilsynets godkendelse af særskilt nettarif for DNV
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5.1.1

EnergiMidt har som anført i punkt 2.3 ansøgt Energitilsynet om godkendelse
af, at DNV afholder de med Forsyningsanlæggets etablering, jf. punkt 4.2.1
forbundne omkostninger over en særskilt for DNV fastsat nettarif (herefter benævnt ”Den særlige DNV-tarif”).

5.1.2

Som Bilag 7 vedhæftes et af EnergiMidt i forbindelse med Aftalens indgåelse
udarbejdet estimat over Den særlige DNV-Tarif for årene 2013-2052 (bilagt
estimat over investering, afskrivning og forretning samt tarifsammenligning).

5.1.3

Hvis Energitilsynet ikke godkender Den særlige DNV-tarif, er Parterne forpligtet
til i fællesskab at gennemgå Energitilsynets begrundelse for afslag, og i videst
muligt omfang, at søge en godkendelse, der ligger tættest muligt op af de forudsætninger, der ligger til grund for DNV-tariffen.
Kan Parterne ikke enes om ansøgning af en tarif, eller kan Energitilsynets godkendelse af en sådan tarif ikke opnås, sker betaling for Forsyningsanlæggets
etablering og Region Midtjyllands tilslutning påfølgende vilkår:
i.

EnergiMidt etablerer forsyningsanlægget i overensstemmelse med de i
punkt 4 anførte bestemmelser, idet omkostningerne til etableringen dog
ikke afregnes over den særlige DNV-tarif, men i stedet betales tilslutningsbidrag i overensstemmelse med de opgjorte omkostninger, jf.
punkt 4.2.1. Tilslutningsbidraget betales ved, at EnergiMidt månedligt
fremsender faktura på de i den foregående måned opgjorte og afholdte
etableringsomkostninger med en betalingsfrist på 30 dage.

ii.

Region Midtjylland indplaceres i øvrigt EnergiMidts sædvanlige tariffer og
abonnement for B2 niveau i henhold til de til enhver tid fastsatte regler
herom.

5.2

Region Midtjyllands forpligtelse til at betale DNV-tariffen

5.2.1

DNV-tariffen består dels af en løbende normal tarif for B2-kunder, jf. punkt
4.2.7 og dels af Den særlige DNV-tarif, der dækker Region Midtjyllands betaling for etablering af Forsyningsanlægget, jf. punkt 4.2.1. DNV-tariffen beregnes i overensstemmelse med den som bilag 6 vedhæftede ”Beskrivelse af tarifering for DNV”.

5.2.2

Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til med virkning fra
Aftalens indgåelse til EnergiMidt at betale den til enhver tid gældende DNVtarif som vederlag for Region Midtjyllands tilslutning til og benyttelse af EnergiMidt’s forsyningsnet, jf. dog punkt […]

5.2.3

Ved ophør af Den særlige DNV-tarif, uanset årsag, fortsætter betaling på B2niveau
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5.2.4

DNV-tariffen opkræves som følger:
•

Normal tarif og abonnement for B2-kunder opkræves efter EnergiMidts
almindelige betingelser for B2-kunder.

•

Den særlige tarif (betaling for etablering af Forsyningsanlægget), jf.
punkt 4.2.1, opkræves en gang årligt pr. 1. januar, som nærmere fastlagt i bilag 7.

5.3

Opsigelse af DNV-tariffen

5.3.1

Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår at opsige aftalen om betaling af Den særlige DNV-tarif på
følgende vilkår:

5.3.2

5.3.3

i.

Region Midtjylland er forpligtet til kontant at betale EnergiMidt et beløb
(herefter benævnt ”Restværdien”) svarende til Forsyningsanlæggets
etableringsomkostninger, jf. punkt 4.2.1, tillagt forrentning, jf. Bilag 7
med fradrag af den tilbagebetaling heraf, som Region Midtjylland måtte
have erlagt til EnergiMidt over DNV-tariffen i perioden frem til opsigelsesperiodens udløb. Restværdien opgøres som anført i bilag 7 - betaling
ved opsigelsesperiodens udløb.

ii.

Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb overgår RM til indplacering i
EnergiMidt’s sædvanlige tariffer for B2 niveau i henhold til de til enhver
tid fastsatte regler herom.

Fra EnergiMidt’s side er aftalen om Region Midtjyllands betaling af Den særlige
DNV-tarif uopsigelig, idet EnergiMidt uanset uopsigeligheden dog skal være berettiget til at opsige aftalen i følgende tilfælde:
i.

Såfremt den af Energitilsynet meddelte godkendelse til opkrævning af
Den særlige DNV-tarif måtte bortfalde som følge af offentlig myndigheds
afgørelse herom.

ii.

Ændringer i lovgivningen, som måtte medføre væsentlige ændringer i
forudsætningerne for opgørelse og opkrævning af Den særlige DNVtarif.

I tilfælde af Region Midtjyllands væsentlige misligholdelse af Aftalen, herunder
aftalen om betaling af DNV-tariffen, er EnergiMidt i overensstemmelse med
dansk rets almindelige regler berettiget til at ophæve Aftalen, og i den forbindelse forlange Restværdien indbetalt samt erstatning i overensstemmelse med
dansk rets almindelige regler..
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5.4

Region Midtjyllands ret til at forlange Forsyningsanlægget overdraget

5.4.1

Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår, at forlange Forsyningsanlægget overdraget fra EnergiMidt til Region Midtjylland, og derved overgå fra B2 niveau til A niveau, på følgende vilkår:
i.

Den særlige DNV-tarif ophører.

ii.

Forsyningsanlægget overdrages til Region Midtjylland mod Region
Midtjyllands betaling af Restværdien som opgjort efter punkt 5.3.1, og
Region Midtjylland overtager således drift og vedligeholdelse af Forsyningsanlægget bestående af kabler og transformer på 10 kV-niveau (A
niveau).

iii.

Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb overgår Region Midtjylland til
indplacering i EnergiMidt’s sædvanlige tariffer for A niveau i henhold til
de i EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser” (bilag 1) til enhver tid fastsatte regler herom.

iv.

Sædvanligt tilslutningsbidrag fra A-niveau, jf. Bilag 1.

Region Midtjylland overtager herefter drift og vedligeholdelse af Forsyningsanlægget bestående af kabler og transformerstation på 10 kV-niveau (A niveau)
5.5

Region Midtjyllands forpligtelser i tilfælde af leveringsforholdets eller DNVtariffens ophør i øvrigt

5.5.1

Såfremt EnergiMidt’s leveringsforhold til Region Midtjylland eller aftalen om
betaling af DNV-tariffen måtte ophøre af andre årsager end Region Midtjyllands opsigelse, jf. punkt 5.3.1 - herunder, men ikke begrænset til, nedlæggelse af DNV, nedlæggelse af regionerne, overdragelse af DNV til tredjemand mv.
– finder bestemmelserne i punkt 5.3.1 tilsvarende anvendelse med den virkning, (1) at Region Midtjyllands er forpligtet til kontant at betale EnergiMidt et
beløb svarende til Restværdien og (2) at DNV indplaceres i EnergiMidts sædvanlige tariffer.

6.

Fremtidige ændringer i forsyningsledninger

6.1

Parterne er enige om, at ledninger (Ring 1 og Ring 2) placeres efter aftale med
Region Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger.

6.2

Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet med eventuel
fremtidig flytning af ledninger, der måtte blive nødvendige som følge af, at Region Midtjylland ønsker at udnytte arealer på hospitalsgrunden på en måde,
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der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4.
6.3

EnergiMidt udarbejder efter indgåelse af denne aftale ledningsdeklaration i
overensstemmelse med dette punkt 6, der tinglyses på hospitalsgrunden med
Region Midtjylland og EnergiMidt som påtaleberettigede.

7.

Force Majeure

7.1

EnergiGruppen er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som
følge af ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og
som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset (herefter benævnt
"Force Majeure"). Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme

7.2

EnergiGruppen er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på
grund af Force Majeure.

7.3

Hver Part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en Force
Majeure begivenhed.

8.

Omkostninger

8.1

Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere mv. i forbindelse med Aftalens udarbejdelse, indgåelse og gennemførelse.

9.

Betingelser

9.1

Fra Region Midtjyllands side er Aftalens punkt 5.2, hvorefter Region Midtjylland
forpligter sig til at betale DNV-tariffen, betinget af Regionsrådets godkendelse.

9.2

Såfremt Regionsrådet ikke godkender Region Midtjyllands betaling af DNVtariffen, er det mellem Region Midtjylland og EnergiMidt aftalt, at Forsyningsanlæggets etablering og Region Midtjyllands tilslutning sker i overensstemmelse med de i punkt 5.1.4, litra i og litra ii anførte vilkår.

9.3

Udover det i punkt 9.1 og 9.2 anførte er Aftalen i sin helhed betinget af Regionsrådets godkendelse.

9.4

Hvis betingelsen i punkt 9.3 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012
bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde
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noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingelsen.

10.

Tvister

10.1

Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i anledning af Aftalens indgåelse eller fortolkning, afgøres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige
domstole.

11.

Bilag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser”.
EnergiMidt’s ”Netbenyttelsesaftale”.
Notat om ”Grænseflader mellem EnergiMidt og RG-DNV”.
Projektforslag af […] med tilhørende bilag
Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget
Beskrivelse af tarifering for DNV.
Estimat over DNV-tariffen for årene 2013-2019 (bilagt estimat over investering,
afskrivning og forrentning samt tarifsammenligning).

*****

Aarhus, den

/

2012

f. Region Midtjylland:

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Aarhus, den

/

2012

f. EnergiMidt Net A/S
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1.

Generelle bestemmelser

1.1

Gyldighedsområde
Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net
A/S og EnergiMidt Net Vest A/S’ forsyningsområde, i det følgende
kaldet netselskaberne.

1.2

Netbenyttelsesaftale
Enhver, der tilsluttes netselskabernes forsyningsanlæg, er forpligtet til
at overholde netselskabernes Netbenyttelsesaftale. Denne udleveres ved
henvendelse til netselskaberne.

1.3

Tilmelding
Installationsarbejder skal tilmeldes af en autoriseret elinstallatør i henhold til Fællesregulativet.

1.4

Tilslutningsbidrag
Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang betales
der tilslutningsbidrag til netselskaberne. Se stk. 5.

1.5

Tilslutning af energiproducerende anlæg
Ved tilslutning af energiproducerende anlæg til forsyningsnettet gælder
særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netselskaberne.

1.6

Tvivlsspørgsmål
Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oplyser netselskaberne betingelserne for tilslutning.

2.

Definitioner

2.1

Forsyningsanlæg
Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer
og lavspændingsanlæg.

2.2

Stikledning
En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen. Se bilag 1.

2.3

Leveringsgrænsen
Leveringsgrænsen er det punkt i netselskabernes forsyningsanlæg, hvor
3

stikledningen tilsluttes, og hvortil netselskaberne etablerer og vedligeholder anlægget. Se bilag 1.
2.4

Leveringsomfang
Ved leveringsomfang forstås den i ampere aftalte størrelse, eller de i
kVA/kW målte belastninger, der er betalt tilslutningsbidrag for.

2.5

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning til
nettet samt ved forøgelse af et leveringsomfang. Tilslutningsbidraget
dækker de gennemsnitlige omkostninger ved etablering af et forsyningsanlæg.

2.6

Standardtilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidrag er et engangsbeløb der giver ret til et leveringsomfang på 25 ampere, beregnet efter Dansk Energis model svarende til tilslutningsbidrag for et parcelhus/fritidshus.

2.7

Særligt tilslutningsbidrag
Tillæg til standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves, når der stilles
særlige krav til forsyningsnettet.
Ved særlige krav forstås:
- Afsides beliggende ejendomme.
- Tilslutning, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsnettes fysiske udformning eller placering.
- Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske
styrke.

2.8

Parcelhuse/fritidshuse
Fritliggende bolig for én familie.

2.9

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse
Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager.

2.10

Lejligheder
Boliger i bygninger med mere end to etager.

2.11

Lejligheder u. køkken
Ungdoms- eller ældreboliger indtil 25 m2 uden fast kogeinstallation eller forberedelse hertil.
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2.12

Øvrige installationer til og med 25 A
Installationer, der ikke omfatter boliger.

2.13

Installationer større end 25 A
Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 25 A.

2.14

Enfasede installationer
Installationer < 1 kW, jf. de i stk. 6.3 nævnte.

3.

Forsyningsanlæg.
Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af netselskaberne.

4.

Tilslutning, ændring og udvidelse

4.1

Stikledningen.
Stikledningen er en del af installationen. Installationens ejer etablerer
og vedligeholder stikledningen.
Stikledningens længde ved tilslutning til forsyningsnettet er maksimalt
følgende:
Byzone: Højest 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé.
Landzone: Højest 30 meter fra forbrugssted/-bygninger, målt langs naturlig linietracé.
Hvis tilslutning anvises i større afstande end ovennævnte, ydes tilskud i
henhold til netselskabernes retningslinier.

4.2

Forholdet mellem bruger og ejer
Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen,
hvortil installationen hører, kan netselskaberne kræve, at brugeren dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændring af leveringsomfanget.

4.3

Fremføring over fremmed grund
En kabelstikledning vil kun blive anvist fremført over fremmed grund,
hvis der foreligger tinglyst deklaration.

4.4

Anvendelse af luftstikledning
Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke kunne
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tillades.
4.5

Ændring af stikledning på netselskabernes foranledning
Hvor netselskaberne tager initiativ til ombygning eller kabellægning af
forsyningsnettet, har netselskaberne pligt til at genetablere stikledningen, så den kvalitetsmæssigt svarer til stikledningen før ombygningen.
Udgiften hertil afholdes af netselskaberne.
Hvis ejeren/brugeren ønsker ændringer ud over, hvad netselskaberne
anser for nødvendigt for etableringen af en stikledning mellem ejendom
og et af netselskaberne ombygget ledningsnet, betales merudgiften af
ejeren/brugeren.

4.6

Ændring af stikledning på kundens foranledning
Hvor kunden ønsker ændringer af stikledningen, betaler kunden de med
ændring af stikledningen forbundne omkostninger.
Ved kabellægning af luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som
fås ved henvendelse til netselskaberne.

4.7

Tilslutning til kundeejet transformerstation
Kundeejet transformerstation etableres kun for A-kunder. Der oprettes
en driftslederaftale.

4.8

Antal stikledninger pr. installation
Netselskaberne tillader normalt ikke mere end en stikledning til samme
installation.
En stikledning kan efter aftale med netselskaberne bestå af flere parallelle kabler.
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5.

Tilslutningsbidrag

5.1

Tilslutningsbidragets størrelse
Tilslutningsbidrag betales i henhold til netselskabernes prisblad.

5.2

Beregning af tilslutningsbidrag

5.2.1

Byzone
Tilslutningsbidrag omfatter etablering af forsyningsanlæg.

5.2.2

Byfornyelse
I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere
parceller, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbebyggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede
er betalt tilslutningsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende betaling. Faktiske omkostninger i forbindelse med ændring af forsyningsanlæg eller tilslutning kan dog opkræves inden for rammerne af anmeldte tilslutningsbidrag.

5.2.3

Forøgelse af leveringsomfanget i byzone
Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, der svarer til differencen
mellem det nye leveringsomfang og det eksisterende.

5.2.4

Landzone
Tilslutningsbidraget omfatter normalt etablering af forsyningsanlæg
som for byzone.
I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er
afsides beliggende i forhold til eksisterende forsyningsnet, som har
nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende installation, opkræves standardtilslutningsbidrag plus de faktiske omkostninger, der overstiger 4 gange standardtilslutningsbidraget.
I tilfælde, hvor der i afsides beliggende områder findes et mindre antal
ejendomme, beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, kan
omkostningerne til etablering af nødvendige forsyningsanlæg fordeles
ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. Fra hver tilslutningsmulighed skal fratrækkes tre gange standardtilslutningsbidrag.
Den/de tilsluttede installationer betaler det herved fremkomne beløb i
tilslutningsbidrag og netselskaberne finansierer restbeløbet (ventepris).
Hvis standardtilslutningsbidraget er ændret, inden efterfølgende tilslut7

ninger finder sted, reguleres “venteprisen” med samme procentiske regulering som standardtilslutningsbidraget.
5.2.5

Forøgelse af leveringsomfanget i landzone
Ønskes forsyningen til en afsides beliggende ejendom/anlæg, beliggende i landzone, udvidet inden 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes
en sådan udvidelse som en helt ny tilslutning.

5.2.6

Reduktion i belastning
Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningsbidrag.
Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til stk. 6.7.

5.2.7

Flytning af leveringsomfang tilslutningssted/forbrugssted
Det af kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning til
det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til.
Kunden kan anmode netselskaberne om, at stikledningens tilslutningssted flyttes. Kunden skal betale de med flytningen forbundne omkostninger.
Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted (matrikel/ejendom) i netselskabernes forsyningsområde tilsluttet, skal der betales nyt tilslutningsbidrag.

5.2.8 Fremtidssikker stikledning
En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres med et
større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning.
5.2.9

Tilslutninger, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets udformning eller placering.
Hvis kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller placering, betaler kunden de omkostninger, der er forbundet med at opfylde de særlige krav.

5.2.10 Tilslutninger, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets elektriske styrke.
Hvis der tilsluttes belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke, betaler kunden et særligt tilslutningsbidrag i henhold til netselskabernes tarifblad.

6.

Supplerende bestemmelser angående tilslutningsbidrag.
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6.1

Midlertidig forsyning.
Midlertidig forsyning til byggepladser og vejarbejder samt øvrige installationer af mindre end 1 års varighed kan etableres uden betaling af
tilslutningsbidrag.
Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning.

6.2

Elhegn og luftværnssirener.
Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes
forsyningsanlægget, mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af forsyningsanlæg og uden betaling for elforbrug og abonnement.
Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør
dette. Omkostningerne hertil er netselskaberne uvedkommende. Elhegn
skal tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og telefonnummer.

6.3

Mindre elforbrugende anlæg.
Tekniske anlæg som: Antenneanlæg, telefonbokse, parkometre, målestationer, vejtekniske anlæg, katodisk beskyttelse, juleillumination m.m.
kan tilsluttes efter nærmere aftale med netselskaberne.
Etablering af sådanne anlæg som ”Enfaset installation”, jf. stk. 2.14,
forudsætter tilslutning til eksisterende tilslutningssted.

6.4

Gade- og vejbelysningsanlæg.
Tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysning samt tilhørende afmærkningsbelysning foretages efter netselskabernes retningslinier for
etablering, drift og vedligeholdelse af gade- og vejbelysning.

6.5

Overskridelse af det aftalte leveringsomfang
Såfremt netselskaberne konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er netselskaberne berettiget til at forlange leveringsomfanget
udvidet. For udvidelsen betaler kunden et tilslutningsbidrag i henhold
til bestemmelserne i stk.5.1.

6.6

Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes
Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning
som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte, flagstænger eller
lign., betaler kunden samtlige omkostninger til ændringen/flytningen.
Deling af leveringsomfang
Et eksisterende leveringsomfang over 25 A kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der fo-

6.7
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retages reduktion af det bestående leveringsomfang svarende til det fraskilte.
Netselskabernes omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af
kunden. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag
for den/de fraskilte installationer.
6.8

Nedlæggelse og genetablering af installation
Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen af netselskaberne.
Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af tilslutningsbidrag.
Netselskabernes udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog
maksimalt en udgift svarende til nyt tilslutningsbidrag.
Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang.

7.

Særlige bestemmelser

7.1

Fasekompensering
Alle installationer skal fasekompenseres efter reglerne i Fællesregulativet.

7.2

Leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V eller 290 A ved
690 V
Ved leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V niveau eller 290 A
ved 690 V niveau skal overstrømsbeskyttelse ske ved brug af maksimalafbryder.
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8.

Betaling af tilslutningsbidrag
Netselskaberne kan forlange at der betales tilslutningsbidrag inden et
arbejde sættes i gang.
Ved anlægsarbejder, hvor der opkræves særligt tilslutningsbidrag, kan
der kræves bankgaranti eller depositum som sikkerhed for beløbet.
Netselskaberne er berettiget til at kræve acontobetaling under arbejdet.

9.

Ikrafttræden
Nærværende Tilslutningsbestemmelser er vedtaget af bestyrelserne for
EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S til ikrafttræden den
1. januar 2006.

10.

Ændringer
Netselskaberne forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestemmelserne. Ved ændring i bestemmelserne meddeles dette kunden ved
påtryk på elregningen, ved annoncering i dagspressen eller på anden
måde, således at kunden har mulighed for at gøre sig bekendt med ændringen.
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Bilag 1.

Enfamiliehuse

Etageejendom

Beboelse

Virksomhed

Virksomhed /
beboelse

Virksomhed

Virksomhed /
beboelse

HB

FS

SS

FS

SS

SS

SS
Afgreningsmuffe

Mast eller fordelingsskab

Gruppeafsætning

Leveringsgrænse

Måler
SS

Stikledningssikring

HB

Hovedbly

FS

Forsikring

Forsyningsanlæg
Stikledning
Hovedledning
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Bilag 2 A – Boligbebyggelse.
Ved boligbebyggelse skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning.
Den enkelte bolig kan udgøre flere etager.
Eksempler:
1) Parcelhuse og fritidshuse

1 stikledning
Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse”

2) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 familie

1 stikledning

13

Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse”
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3) Hus med udnyttet tagetage, 2 familier (Tæt/lav bebyggelse), kan forsynes gennem 1
stikledning

1 stikledning
Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

4) Dobbelthuse (Tæt/lav bebyggelse)

2 stikledninger
Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”
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5) Rækkehuse (Tæt/lav bebyggelse)

4 stikledninger
Der betales: 4 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

6) Blandet bebyggelse.

Parcelhus
Tæt/lav bebyggelse

2 stikledninger
Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse” og 2
gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”
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7) Blandet bebyggelse (Tæt/lav bebyggelse)

3 stikledninger
Der betales: 5 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

8) Etagebyggeri over 2 etager – 15 lejligheder.

2 eller 3 stikledninger

19

Der betales 15 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejligheder”
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9) Pensionist- og ungdomsboliger med kogemulighed.

Der betales tilslutningsbidrag svarende til den aktuelle boligtype
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Bilag 2 B – Blandet etagebyggeri.
Ved etagebyggeri kan installationerne forsynes gennem fælles stikledning.
Eksempler:
1) Etagebyggeri:
a) 6 lejligheder + 2 erhverv
b) 2 boliger + 1 erhverv
Erhverv 1:
Erhverv 2:
Erhverv 3:

25 A
35 A
63 A
a
b

Lejligheder

1

2

Erhverv

Boliger

3

Erhverv

5 stikledninger
Der betales:
a

b

Lejligheder

6 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejligheder”

Erhverv 1

1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Øvrige installationer til og med 25 A”

Erhverv 2

1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Installationer større end 25 A”

Boliger

2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”
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Erhverv 3

1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Installationer større end 25 A”
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Bilag 2 C – Ungdoms- eller ældreboliger indtil 25 m2 uden fast kogeinstallation eller forberedelse hertil (Plejehjem og kollegier).

1 stikledning
Der betales tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejlighed u. køkken”
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INDLEDNING
Formålet med dette notat er at afdække grænseflader, projekteringsmæssigt og udførelsesmæssigt mellem EnergiMidt, DNV, Curavita og senere de udførende entreprenører.
I dispositionsfasen behandles alene de projekteringsmæssige grænseflader hvorimod de udførelsesmæssige kun behandles summarisk.
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BYGGEGRUND
Curavita har udarbejdet projekt for byggemodning som i hovedtræk omfatter følgende delarbejder:
•
•
•
•
•

•

Muldafrømning og jordflytning (del af blivende forhold)
Afvandingssystemer (del af blivende forhold)
Overordnede byggepladsveje m. belysning
P-pladser med belysning (del af blivende forhold)
Vand og strøm frem til
o Skure
o Materialepladser
o Velfærdsfaciliteter
Fælles ledningstrace i jord for alle forsyninger
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FREMMEDE FORSYNINGER
EnergiMidt omlægger eksisterende forsyninger på grunden inkl. flytning af transformerstationer.
Station 31346 flyttes/omlægges på et passende tidspunkt i bygeperioden.
EnergiMidt overvejer at anvende stationen som byggepladsforsyning.
Station 30087 står uden for DNV´s skelgrænse. EnergiMidt arbejder på en ny placering i forbindelse med renovering af eksisterende installationer i området.
Afventer at vejprojekterne fremkommer med fastlagte vejføringer og layout.
10kv kabel mellem station 31346 og 300087 omlægges nu så byggemodning kan
påbegyndes. Arbejdet er igangsat af EnergiMidt.
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FORSYNINGSPRINCIP
Elforsyning skal etableres 2 som uafhængige 10 kV tilslutninger til hospitalets
grund, som hver kan dække 100 % af behovet inkl. de mulige udvidelser indenfor
grundgrænsen.
Forsyning sker via 10/0,4 kV transformerstationer anbragt i terræn tæt på bygninger. Der etableres stikledninger frem til hovedtavler som placeres på 3. etage (tekniketage)
Forsyning skal ske fra EnergiMidts 60kV station nord for Gødstrup.
Forsyningssikkerheden sikres gennem 3 forsyninger: normalforsyning, nødforsyning
med 10kV dieselgeneratoranlæg i terræn samt 0,4 kV nobreakanlæg i etage 3 i byggeriet.
Nødforsyningen etableres som et antal parallelle dieselgeneratorer, som tilsammen
kan dække det samlede behov. Af hensyn til redundans etableres anlægget som et
n+1 anlæg (1 anlæg mere end det aktuelle behov).
Nobreakforsyningen opbygges af et antal modulbaserede statiske anlæg med tilstrækkelig batteriforsyning til at sikre drift indtil generatoranlæg er startet og synkroniseret ind på nettet.
Som ovenfor etableres nobreakanlæggene med n+1 redundans.
Nobreakanlæg kan alene forsyne nødvendige patientkritiske installationer som udpeges i rumfunktionsprogrammet.
Distributionsnettet udføres som et redundant anlæg frem til og med hovedforsyningstavler på 3. etage.
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LEDNINGER I JORD

5.1

10kV ledninger
EnergiMidt projekterer 10 kV ledning inkl. trace fra eksisterende 60kV station frem
til byggegrunden samt interne 10kV ringledninger på byggegrunden inkl. SCADA fiber for det komplette anlæg.
Afsætninger udføres af EnergiMidt.
Curavita fastlægger princip for fælles ledningstracé inden for byggegrunden.
DNV forestår koordinering af fælles lednings trace, herunder kabeltrace i terræn.
Curavita (alt. ledningsejer) projekterer øvrige ledninger ud over EnergiMidts forsyningsledninger.

5.2

0,4 kV ledninger
Curavita projekterer stikledninger mellem transformerstationer i terræn og hovedtavler i tekniketage (3. etage).
EnergiMidt leverer oplysninger om forsyning (kortslutningsdata) for hver enkelt
transformerstation af hensyn til dimensionering af det efterfølgende net.
Type, dimension og antal kabler koordineres mellem EnergiMidt og Curavita.
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TRANSFORMERSTATIONER MV.
Curavita projekter anlægsarbejder på arealer udenfor bygninger.
EnergiMidt projekter bygninger / kiosker for transformerstationer og evt. koblingsstationer på grunden.
EnergiMidt projekterer transformere i kiosker, evt. koblingsstationer inkl. scadaforbindelse til det samlede forsyningsanlæg af hensyn til korrekt omkobling ved fejl /
servicearbejde på en ringforbindelse i systemet.
Projekt skal alene omfatte den del af projektet der omhandler Kvalitetsfondsprojekt
etape 1 +3 – dvs. transformerstation til PSYK og CFU skal ikke projekteres på nuværende tidspunkt.
Curavita projekterer stikledningskabler / kanalskinner samt hovedtavler inkl. indgangs maksimalafbrydere i hovedtavler.
Indbygning og styring af maksimalafbrydere skal koordineres mellem EnergiMidt og
Curavita.
Curavita er tovholder.
Curavita leverer geotekniske rapport til EnergiMidt.
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Afsætninger i terræn udføres af EnergiMidt.
Afsætning af fixpunkter for placering af udstyr udføres af Curavita.
Placering af bygninger / kiosker skal koordineres mellem EnergiMidt og Curavita.
Curavita er tovholder.
EnergiMidt deltager i ledningsejer/ koordinerings møder i nødvendigt omfang.
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EFFEKTOPLYSNINGER
Indføring af stikledninger er vist på vedlagte skitse.

8

GENERATORANLÆG
Curavita projekterer det samlede 10kV generatoranlæg inkl. 10kV koblingsstation,
bygning, skorsten, ventilationssystem og tankanlæg mv..
Koblingsstation koordineres mellem Curavita og EnergiMidt. Curavita er tovholder.

9

STYRING AF ANLÆG
EnergiMidt projekterer SCADA anlæg, komplet for forsyningsanlæg, dvs. til og med
indgangs maksimalafbrydere i hovedtavler, styring af 10kV koblingsstation for generatoranlæg samt snitflade mellem Scadaanlægget og DNV´s interne styring.
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MYNDIGHEDER
EnergiMidt varetager al myndighedsbehandling hørende til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt inkl. indhentning af bygge-og ibrugtagningstilladelser og evt.
nødvendig ekspropriationer / deklarationer i forbindelse med etablering af kabler i
jord udenfor DNV’s matrikel.
EnergiMidt sørger for løbende orientering af DNV-PS / Curavita om myndighedsbehandling.
Curavita varetager myndighedsbehandling i forbindelse med 10kV generatoranlæg.
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PROJEKTSTYRING
EnergiMidt varetager projektstyring med projektledelse af alle anlægsdele hørende
til EnergiMidt leverance.
DNV varetager overordnet projektledelse og kordinerer ledningers placering i det
fælles ledningstracé.
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DNV Gødstrup

Curavita koordinerer ledningstraceets placering med anlægsarbejder, bygninger
mv., samt deltager med krav til placering af køleledninger, herunder respektafstande og ledningsdybder.
EnergiMidt deltager med krav til placering af fjernvarme- og el-ledninger, herunder
respektafstande og ledningsdybder.
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BYGGESTYRING
EnergiMidt varetager byggestyring med byggeledelse og sikkerhedsledelse hørende
til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt.
DNV’ s byggeledelse varetager overordnet byggeledelse for koordinering.
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OPFØLGNING
EnergiMidt varetager løbende opfølgning af egne og underleverandørers projektafvikling.
EnergiMidt varetager projektkontrol og gennemgang af egne og underleverandørers projekter.
EnergiMidt deltager i forbindelse med FAT tests af væsentlige anlægsdele.
EnergiMidt varetager idriftsætning og afprøvning og forestår SAT test af anlæg.
EnergiMidt udfører tilsyn med egne og underleverandørers arbejder.
EnergiMidt varetager eftersyn og opfølgning i forbindelse med aflevering, 1 års og 5
års gennemgang.
EnergiMidt er certificeret efter DS 9001:2008 og de leverede ydelser vil blive udført
efter EnergiMidt´s kvaIitetssikringssystem.
Byggeledelsen forbeholder sig ret til at udføre projektgennemgang og tilsyn samt at
deltage i afprøvninger og tests.
EnergiMidt sørger for advisering af i god tid om forestående aktiviteter jf. ovenstående.
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TIDSPLAN
Curavita har udarbejdet hovedtidsplan for aktiviteter i terræn.
Der henvises til:
• Udbudstidsplan, Byggemodning inkl. bilag (vedlagt)
Mere detaljeret tidsplan udarbejdes af byggeledelsen med input fra entreprenører
og EnergiMidt.
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DNV Gødstrup

Tidsplan må ikke revideres uden aftale med byggeledelsen.
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ØKONOMI
EnergiMidt´s Projektforslag skal indeholde økonomi i forbindelse med etablering af
ringledninger for det udbyggede hospital, men kun forsyning af de stikledninger der
ligger indenfor rammerne af kvalitetsfonds projektets etape 1+3 – dvs. ekskl. PSYK
og CFU.
Dog skal EnergiMidt´s projekt omkostninger være indeholdt i aftale om etablering
af hovedforsyning inkl. omkostninger til byggetilladelser, ekspropriationer, deklarationer mv.
Projekt og økonomi vedr. forsyning af PSYK og CFU skal afholdes under fremtidige
projekter.
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ORGANISATION
EnergiMidt indgår i projekt organisation som skitseret herunder.
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Dato: 01.06.2012
Udarbejdet: EKJ/EKJ/BRH
Projekt: 53.0000.01

DNV - Gødstrup
Udbudstidsplan for E01
Etapedeling - Se Bilag A
ID

Task Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hovedentreprise E01
Muld, arbejde, Etape 1 + 3
Muld, arbejde, Etape 2
Råjord + grusbærelag, Etape 1
Sanktionsbærende mellemtermin 1
Råjord + grusbærelag, Etape 2
Sanktionsbærende mellemtermin 2
Råjord + grusbærelag, Etape 3
Asfaltarbejder
Pumpestation + pumpeledning
EL + Vand + spildevand
Sanktionsbærende mellemtermin 3
Beplantning
Afleveringstermin
Øvrige entrepriser
Ledningstrace arbejder, Etape 1 + 3
Ledningstrace arbejder, Etape 2

Dok.nr.: DNV-C-01-01-Udbudstidsplan UDBT - E01

2012
2013
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb M
Vinterperiode

01-01-2013
01-07-2013

01-11-2013
29-11-2013

Page 1

DNV‐Gødstrup
El Effektbehov på basis af arealopgørelse
Foreløbigt overslag 01-05-2012 / JpA
Revideret i forhold til nye arealer (Byggeprogram) 04-10-2012/JpA
Klynge Forkortelse
1
AKUT
2
INTENSIV
3
DIAG
4
MEDICINSK
5
KIRURG
6
KRÆFT
7
NEURO
8
PSYK
9
FAMILIE
10 FÆLLES
11 LOGISTIK

Akutafdeling
Intensiv og interventionsklyngen
Diagnostikklyngen
Thorax‐, kredsløbs‐, hormon‐ og bevægeapparatklyngen
Kirurgiklyngen
Kræftklyngen
Neuroklyngen
Psykiatriklyngen
Familieklyngen
Fællesfunktioner
Logistisk serviceklynge

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
11 + 9 stk. samtidighed 0,25
Undervisning

Sum

KØLECENTRAL
STORKØKKEN
STERILCENTRAL
AFFALDS-SUG
LINNED-SUG
CT/MR SCANNERE
CFU

Areal, brutto W/m2 ca. kVA
50
480
8.622
50
800
14.440
50
830
14.886
40
980
22.012
50
600
10.856
50
440
7.944
50
350
6.220
40
550
12.433
50
500
9.060
40
430
9.598
40
650
14.734
500
300
100
50
50
250
3.000 30
100
133.805
7.960

Trace nr.
1
2

3

4
800

830

600

5
480

500

7

8

9

980

500

250
100
1180

6

440
350

430

1400 1.460

Bemærk
At belastninger er inkl. PSYK og CFU
At meget intallationstungt udstyr er trukket ud af m2-beregningerne og angivet som enkelttilslutninger sammen med den tilhørende klynge
Enkelttilslutninger er et groft skøn uden exact viden om størrelse på udstyr og derfor usikkert - skal viderebearbejdes
At der alene er regnet samtidighed for scannerudstyr idet disse hver især kun vil trække maks. effekt i kort tid
Øvrige samtidighedsfaktorer er sat til 1,0 idet det vurderes at den rigtige samtidighedsfaktor vil modsvare et evt. behov for udvidelse af foryning til fremtidigt byggeri
At belastninger er opgjort på klyngeniveau - når bygninger og dermed areal er låst fast vil opdeling ske på bygningsniveau

430

550

650
500
300
100
50
50

1650

790

550

7960

Revideret projektforslag af 29. Oktober 2012

Nytilslutning af el-leveringsomfang til Gødstrup Sygehus, Gødstrupvej 45, 7400 Herning
Nærværende notat indeholder tekniske specifikationer m. m. i forbindelse med etablering af nyt
leveringsomfang til Gødstrup Sygehus (DNV), Gødstrupvej 45, 7400 Herning
Notatet er udarbejdet Oktober 2012 i henhold til aftaler med og fremsendte belastningsdata fra
DNV, herunder mailkorrespondance.
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1.

Leveringsomfang.
Grundlag for udformningen af elforsyningsanlægget er et leveringsomfang på 10.049 ampere
svarende til 7310 kVA med mulighed for fremtidssikring og opbygget med en optimeret leveringssikkerhed i forhold til normalt tilsluttede kunder.
På grundlag af ovennævnte forudsætninger vil EnergiMidt (EM) foreslå følgende samlede
løsning på etablering af elforsyningen til DNV.

2.

Udbygning af 60/10 kV station Gødstrup.
Det forventes, at der på EM’s nuværende 60/10 kV station Gødstrup skal etableres et nyt
apparathus med et nyt 10 kV fordelingsanlæg.
Det nye apparathus forventes at kunne placeres på den eksisterende grund.
Det må ligeledes påregnes, at der skal indkøbes 2 stk. nye 60/10 kV transformere.
Det nye 10 kV fordelingsanlæg forventes etableret som et enkeltskinneanlæg (simplex). Anlægget opdeles i to dele med en brandmur mellem de to dele. Desuden etableres felter med
lastadskillere og kabler mellem de to dele. Det forventes, at begge transformere skal være i
drift samtidig, og at de enkelte linjeafgange fordeles på de to transformere.

Figur 1 60/10 kV station GØD – Etablering
Rød = standard etablering
Blå = ekstra etablering

2

I forhold til en standardetablering er der følgende ekstra etablering:
• 2 stk. 10 kV linjefelter med en afbryder i hvert felt
• 2 stk. 10 kV lastadskillere
• Mellemforbindelse (10 kV) inkl. muffer
• Brandmur

De samlede ekstra etableringsomkostninger udgør.
I alt. ekskl. moms

1.200.000,00 kr.

For at sikre optimal leveringssikkerhed til sygehuset forventes det, at begge transformere
skal være i drift. Normalt er der kun en transformer i drift ad gangen for at spare tomgangstab. I forhold til en standardløsning vil der således være følgende ekstra DNV omkostninger:
• Drift og vedligeholdelse af to 10 kV linjefelter med en afbryder i hvert felt
• Drift og vedligeholdelse af to 10 kV lastadskillere
• Tomgangstab i en 60/10 kV transformer.

Figur 2 60/10 kV station GØD – Drift og vedligeholdelse
Rød = standard drift og vedligeholdelse
Blå = ekstra drift og vedligeholdelse

De samlede ekstra drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgør
I alt. ekskl. moms pr.år.

50.000,00 kr.
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3.

Etablering af 10 stk. offentlige transformerstationer, som henhører under tilslutningsbidraget.
EM etablerer 10 stk. offentlige transformerstationer for direkte tilslutning af hovedledninger til
sygehuset fra lavspændingsrummet i transformerstationerne.
Leveringsomfanget vil blive fordelt i henhold til oplysninger fremsendt pr. mail den
05.10.2012 fra Jørgen Baadsgaard vedr. El Effektbehov på basis af arealopgørelse udarbejdet den 01-05-2012 af Jesper Årup:

Forkortelser
på tegninger.

Afdelinger

kVA

Ampere

kW

1
2
3
4

Akutafdeling
Intensiv og interventionsklyngen
Diagnostikklyngen
Thorax‐, kredsløbs‐, hormon‐ og
bevægeapparatklyngen
Kirurgiklyngen
Kræftklyngen
Neuroklyngen
Psykiatriklyngen
Familieklyngen
Fællesfunktioner
Logistisk serviceklynge
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt
Estimeret tilslutningseffekt

480
800
830
980

660
1100
1141
1347

533

889
922
1089

600
440
350
0
500
430
650
500
300
100
50
50
250

825
605
481
0
687
591
894
687
412
137
69
69
344

667
489
389
0
556
478
722
556
333
111
56
56
278

0
7310

0
10049

0
8122

AKUT
INTENSIV
DIAG
MEDICINSK

5
KIRURG
6
KRÆFT
7
NEURO
8
PSYK
9
FAMILIE
10 FÆLLES
11 LOGISTIK
XX Kølecentral
XX Storkøkken
XX Sterilcentral
XX Affaldssug
XX Linnedsug
XX CT/MR scan‐
nere
CFU

Totaler

Som det fremgår af ovennævnte opgørelse er tilslutningsbidraget for Psykiatriklyngen og
CFU ikke medtaget i denne økonomiske opgørelse, men indgår i de tekniske beregninger for
det nye sygehus i Gødstrup.
Det kan oplyses at der nu er foretaget netberegninger på de 2 radialer og uden udligning på
belastningerne på de 2 radialer, vil der være en belastning på henholdsvis 58% og 60% af
kablernes overføringsevne.
./.

Transformerstationerne agtes generelt opført som EM Net A/S standardstationer type Alfred
Priess stationer, type 1000 kVA stationer, jf. vedlagte tegning nr. 469556, visende udseende
og dimension af nævnte station.
Dog etableres 1 stk. af de 10 stk. transformerstationer som 1250 kVA stationshus. Dette
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gælder følgende afdeling DIAG. Bemærk 1250 kVA stationer er 20 cm længere.

Stationer leveres som standardstationer i ønsket Ral farve.
Såfremt der stilles specielle krav til udformning af stationer, betales udgifterne af bygherre.
Tilslutningspunktet er på afgangssiden af maksimalafbryderen i de 10 stationer, hvor sygehuset afregnes som forbrugere.
./.

Vedr. økonomi på DNV er der vedlagt tegning PØO Gødstrup Sygehus (Revideret
22102012), hvor det med rødt markerede anlæg er anlægget, som henhører under tilslutningsbidraget.

./.

Stationernes placering afventer bygherre og er skitsemæssigt vist på tegning nr.: Projektplan
M1- kkk.
For at minimere de årlige tab i installationerne er det vigtigt, at transformerstationerne placeres så tæt som muligt på de store belastninger.
Placeringen af stationerne er betinget af bygherre godkendelse, Herning Kommune og fredningsmyndigheder.
For at sikre frie adgangsveje ønsker EM at tinglyse kabler på ejendommen.
Der skal være adgang til kabler og transformerstationer (Åbning af døre) Der skal være kørefast vej til lastbil hen til transformerstationerne.
EM udbetaler ikke erstatning for placering af stationer og kabler, da stationerne på lavspændingssiden kun forsyner DNV.

4.

Leveringsomfang i kW
Normalt betales der tilslutningsbidrag ud fra en tilmeldt sikringsstørrelse i ampere.
Der betales et fast beløb pr. ampere for ønsket leveringsomfang.
Det eksisterende leveringsomfang begrænses teknisk via en sikring eller indstillet ampereværdi på maksimalafbryder. Når leveringsomfanget overskrides, springer sikringen, eller
maksimalafbryderen udkobler.
EM vil foreslå nedenstående alternativ for at optimere leveringssikkerheden

For DNV vil EM anbefale opkrævningsform via kW-max.
Leveringsomfanget begrænses ikke via sikring eller maksimalafbryder. Hvis det eksisterende
leveringsomfang overskrides, registreres det via fjernaflæsning af målerens kvartersværdier.
Efterfølgende opkræves løbende tilslutningsbidrag for overskridelser af det eksisterende leveringsomfang. Ved betaling af faktura opskrives det eksisterende leveringsomfang i takt
hermed.
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Fordele ved afregning via kW max.
Virksomheden afbrydes ikke ved overskridelse af eksisterende leveringsomfang, medmindre
den maksimale kapacitet i transformerstation eller stikledning overskrides.
Leveringsomfanget til de enkelte afdelinger fremgår af skema i afsnit 3, og det enkelte leveringsomfang vil være en summation af de 2 transformeres belastning i kW beregnet ud fra ¼
times værdier, der forsyner den pågældende afdeling.
Overgang til kW max.
kW max beregnes på baggrund af det registrerede leveringsomfang i ampere ved anvendelse af omregningsfaktor 0,625. 1 ampere svarer til 0,625 kW.
Såfremt sygehuset ønsker denne opkrævningsform for tilslutningsbidrag, bedes dette meddelt skriftligt til EM inden rammeaftalens indgåelse.

5.

Abonnementsbetaling på målere i 2012 priser ved tilslutning på B2 niveau
Der oprettes et installationsnummer pr. transformerstation.
Det vil sige, at der bliver 2 målere pr. installation.
Abonnementsbetalingen pr. installation bliver således i 2012-priser på 4.226,00 kr.(for installation og den første måler) + 3.715,00 (for den ”ekstra måler”) = 7.941,00 kr.
Abonnementsbetaling i alt for det foreslåede setup pr. år 10 x 7.941,00 kr
I alt. ekskl. moms pr. år.

79.410,00 kr

Abonnementsbetalingen fremgår af EM´s hjemmeside Priser og Vilkår.

Optimeret leveringssikkerhed. (Særligt tilslutningsbidrag)
I henhold til tegninger fremsendt af DNU og dialog med DNV omkring sikkerhed på 60kV, har
EM udarbejdet forslag til optimering af leveringssikkerhed til DNV.
I forbindelse med tilslutningen af DNV etablerer EM, som nævnt ovenfor, stationsreserve på
60/10 kV station Gødstrup, hvilket betyder 2 stk. 60/10 kV transformere.
Herudover består den optimerede leveringsikkerhed i, at der fra 60/10 kV station Gødstrup
etableres en ekstra 10 kV ringforbindelse til DNV.
De 2 ringforbindelser vil generelt være tilsluttet hver deres 60/10 kV transformer på 60/10 kV
station Gødstrup, hvilket medfører en øget leveringssikkerhed ved udfald af en 60/10 kV
transformer.
Energimidt vil foreslå at 10 kV anlægget i Generator bygningen , som minimum skal være
opdelt i 2 enheder.
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10 kV anlæggene skal placeres i hver deres opdelte BS60 celle.
Kræver en omskifter i generator bygning

10/0,4 kV transformerstationerne etableres med 100 % redundans. Herved sikres en 100 %
reserveforsyning helt fra hovedstationerne og helt frem til lavspændingshovedtavlerne.
./.

Redundansen er vist på tegning nr.: 10 kV station Redundans
For at reducere brandbelastninger mest muligt foreslås anvendt tørtransformere.
Samtidigt bortfalder behov for foranstaltninger til opsamling af oliespild.
Alle maksimalafbrydere er påtænkt monteret som DrawOut, hvilket vil minimere afbrydelsestiden ved fejl på maksimalafbrydere.
Gødstrup Sygehus betaler særligt tilslutningsbidrag for følgende arbejder:
•
Ekstra
ringforbindelse fra Gødstrup 60/10kV station og rundt i området ved sygehuset.
•
10 stk.
10/0,4 kV. stationer med 10kV koblingsanlæg og transformere.
•
Motorbetjening og fjernmeldte kortslutningsindikatorer på 10kV anlæg.
•
Maksimalafbrydere i stationer, der ikke er indeholdt i tilslutningsbidraget.
•
Alle 20
stk. maksimalafbrydere, inkl. relæer Micro Logic 5,0 med motoroptræk 230 V,
Nulspændingsspole, mm.
18 stk. afgangsmaksimalafbrydere i transformerstationer er påtænkt udført som maksimalafbryder 1600 ampere, maksimalafbryder NS1600N, M & G kabeltilslutning 35 - 240 mm2, 4
kabler. Relæ Micro Logic 5,0, med motoroptræk 230 V, Nulspændingsspole.
Modbus kommunikationsmodul + tilbehør og gateway.

2 stk. afgangsmaksimalafbrydere i transformerstationer er påtænkt udført som maksimalafbryder 2000 ampere, maksimalafbryder NW20H1, Tilslutningen foretages med kabelsko , 4
kabler. Relæ Micro Logic 5,0, med motoroptræk 230 V, Nulspændingsspole.
Modbus kommunikationsmodul + tilbehør og gateway

Energimidt har medtaget 1 stk. ekstra NS1600N maksimalafbryder monteret som Drawout,
således at hvis der fremkommer fejl på de 18 maksimalafbrydere, vil være muligt hurtigt at
udskifte den fejlramte maksimalafbryder.
Energimidt har medtaget 1 stk. ekstra NW20H1 maksimalafbryder monteret som Drawout,
således at hvis der fremkommer fejl på de 2 maksimalafbrydere, vil være muligt hurtigt at udskifte den fejlramte maksimalafbryder
Styringen skal koordineres med generatorleverandør og styringen bør placeres i enten generator bygning BS60 og eventuelt med duplex på Gødstrup 60/10kV station
Energimidt vil foreslå at der nedlægges kabler fra afgangsafbryder i station til canalis skinner
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i bygning, EM har ikke medtaget maksimal afbrydere i bygning i vores pris..
Normalt placeres transformerstationer ca. 10 meter fra offentligt skel. Har DNV specielle
krav/ønsker om anbringelse af transformerstationerne, skal DNV betale for højspændingskabler på privat areal.

Priserne er beregnet ud fra opmåling på kort.
Priserne er gældende, såfremt der opnås tilladelse fra de berørte lodsejere til kabelnedlægning.
Såfremt transformerstationerne ikke placeres som projekteret, kan overslagsprisen ændres
væsentligt.

6.

Ekstra omkostninger på 10/0,4 kV niveau
Nedenfor er angivet overslagspris for årlig vedligeholdelse af 10 og 0,4 kV anlæg og maksimalafbrydere samt merpris for vedligeholdelse af 10 anlæg, der ikke er indeholdt i tilslutningsbidraget.
10 stk. årlige vedligeholdelses omkostninger på stationer ejet af DNV
10 stk. årlige meromkostninger på anlægsdele, der ikke henhører under EM´s tilslutningsbidrag.
20 stk. smøring, justering og relæudskiftning og eftersyn af maksimalafbrydere.
I alt ekskl. moms pr. år.

7.

82.000,00 kr

Måling. (4202300105) (særligt tilslutningsbidrag)
Det for afregningen nødvendige måleudstyr placeres i transformerstationen og betales af
EM.
Målertavle, Cu-lasker og strømtransformere skal betales af DNV og andrager overslagsmæssigt:
20 stk. målertavle indeholdende:
Lasker for strømtransformere
Målertavle
Montage
I alt ekskl. moms

212.000,00 kr.

De 212.000 kr. er et engangsbeløb til etableringsomkostninger.
Ovennævnte beløb er en overslagspris. Endelig afregning vil finde sted efter arbejdets færdiggørelse.
Kun virksomhedens elinstallatør, såfremt denne har indgået nøgleaftale med EM, vil få adgang til afregningsmåler.
8

EM tilbyder alle sine kunder med fjernaflæste målere adgang til deres måledata via hjemmesiden. Produktet kaldes energistyring og kan ses på www.energimidt.dk under overskriften
Erhvervskunder. EM kan derudover tilbyde impuls fra elmåleren mod betaling.
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8.

Fasekompensering.
I forbindelse med etablering af leveringsomfanget skal effektfaktoren (cosϕ) for DNV mindst
være 0,9 induktiv.
Fasekompenseringen skal udføres som angivet i Fællesregulativet.

9.

Spændingsforstyrrende Apparater.
Der betales for spændingsforstyrrende apparater, såfremt brugsgenstande ikke overholder
følgende rapporter :
DEFU Rekommandation 16
Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4 Udgave, August 2011
DEFU Rekommandation 21.
Spændingskvalitet i mellemspændingsnet 3 Udgave, August 2011.
Lavspændingshovedtavler i bygninger skal forberedes, således at der senere kan installeres
aktive filtre til reduktion af harmonisk forvrængning.

10.

Beskyttelse mod indirekte berøring
Alle transformerstationerne etableres med nulsikkert jordingsanlæg, hvorfor TN-system tillades anvendt som beskyttelse mod indirekte berøring, hvis installationen opbygges til dette.
Etablering af TN-system anbefales udført som TN-S (5-leder-system) for at mindske risikoen
for forstyrrelser af elektroniske styringer og lignende.
DNV har valgt TN-S (5-leder-system) overalt. EM opbygger stationerne herefter.
I øvrigt skal Stærkstrømsbekendtgørelsens regler for anvendelse af TN-system iagttages.

11.

Tilslutningsbidrag og særligt tilslutningsbidrag
For etablering af leveringsomfang fra 0 ampere til 10.049 ampere skal DNV betale følgende
tilslutningsbidrag med de i dag gældende priser:

10 stk. Standard tilslutningsbidrag svarende til 25 ampere
Tilslutningsbidrag svarende til 9.799 ampere á 1.040 kr.

140.000,00 kr.
10.190.960,00 kr.

Tilslutningsbidrag ekskl. moms

10.330.960,00 kr.

Tilslutningsbidrag inkl. moms

12.913.700,00 kr.

.

Ud over tilslutningsbidrag skal Gødstrup Sygehus betale følgende særlige tilslutningsbidrag :

Omlægning af eksisterende kabler

470.000,00 kr.
10

Etablering af ekstra 10 kV ringforbindelse fra 60/10 kV. station
Gødstrup til DNV

1.145.000,00 kr.

Etablering af 10 stk. redundante transformerstationer og
nedlægning af 10 kV Net internt net ved DNV
Merpris for etablering af tørtransformere i alle 20 netstationer.

12.525.000,00 kr.

Særligt tilslutningsbidrag i alt ekskl. moms

14.140.000,00 kr.

Særligt tilslutningsbidrag i alt inkl. moms

17.675.000,00 kr.

Det særlige tilslutningsbidrag er en overslagspris.
Priserne er de i dag gældende.
Endelig afregning af det særlige tilslutningsbidrag vil finde sted efter arbejdets færdiggørelse.
Ved krav om arbejde uden for normal arbejdstid betales merudgiften af Gødstrup Sygehus.
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12.

Økonomi.
Nedenfor er angivet et samlet økonomisk overblik opdelt på henholdsvis etableringsomkostninger og (løbende) drifts- og vedligeholdelsesomkostninger:

13.

Emne

Afsnit

To 10 kV linjefelter med en afbryder i
hvert felt.
Drift og vedligeholdelse af to 10 kV
linjefelter med to afbrydere i hvert
felt samt drift og vedligeholdelse af
to ekstra 10 kV afbrydere
Tomgangstab i en 60/10 kV transformer
Abonnementsbetaling i 2012 priser
Årlige vedligeholdelses omkostninger på 10KV og Maksimalafbrydere
og NET der ikke henhører under
tilslutningsbidrag
Måling
Tilslutningsbidrag 10049 ampere
Omlægning af eksisterende kabler
Internt Net
Ekstra ringforbindelse til området.

2

Etablerings omkostninger

D&V omkostninger
kr./år

1.200.000 kr.

2

50.000 kr.

5
7

79.410 kr.
82.000 kr.

8
12
12

212.000 kr.
10.330.960 kr.
14.140.000 kr.

I alt ekskl. moms

25.882.960 kr.

211.410 kr.

I alt inkl. moms

32.353.700 kr.

264.262,50 kr.

Afsluttende bemærkninger.
Omlægning af eksisterende kabler andrager en etableringtid på 2 måneder.
Etableringstid for ud/ombygning af 60/10 kV station Gødstrup er 18-24 måneder.
Etableringstid for 10 kV net, herunder 10/0,4 kV transformerstationer er 12 måneder.
Ovennævnte etableringstider regnes fra det tidspunkt, hvor underskrevet accept er modtaget
af EM.
Såfremt sygehuset ønsker afregning via kW max, skal der udfærdiges en aftaleseddel, inden rammeaftalens indgåelse.
Alle priser, der er oplyst er 2012 priser og er overslagpriser.
Forsyning af brandpumper er endnu ikke afklaret og EM afventer en tilbagemelding fra DNV.
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Såfremt yderligere oplysninger måtte være nødvendige, står EM gerne til rådighed.

14. Bilagsoversigt
Tegn. 469556 Station fra Alfred Priess
PØO Gødstrup Sygehus
Projektplan M1- kkk.
10 kV station Redundans
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EnergiMidt
Att.: Jørgen B. Madsen
Brårupvej 50
7800 Skive

Aftaleseddel
Dato:

29. oktober 2012

Opkrævning af tilslutningsbidrag målt i kW max.
Gødstrup Sygehus ønsker hermed at skifte til ny opkrævningsform for tilslutningsbidrag på følgende installation:
Installation nr.
.
Adresse: Gødstrupvej 45, 7400 Herning.
Det accepteres, at det nye leveringsomfang i ampere konverteres til kW med en faktor på 0,625.
Hvor 1 ampere svarer til 0,625 kW.
Det accepteres at der vil blive opkrævet tilslutningsbidrag for registrerede overskridelser af eksisterende leveringsomfang.
Såfremt EnergiMidt ikke modtager denne aftaleseddel inden den xx.xx..xxxx bortfalder tilbuddet.
Ny aftaleseddel kan rekvireres ved henvendelse til EnergiMidt.

__________________
Dato

__________________________________________
Underskrift

Med venlig hilsen
EnergiMidt Net A/S
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Forslag Opbygning af stationer ved nyt sygehus i Herning
1000 eller 1250 kVA transformere max belastning 500kW pr.
transformer ved 1000 kVA.
Normal Kobling på lavsp. Alle maksimalafbrydere monteres med Draw
out
Udføres af Energimidt
Udføres af bygherre
Snitflade
1000 kVA
Hovedtavle
Maksimalafbryder og styring
isoleres fra

Ring 1

1000 kVA
1375 Amp

Maksimal
afbr.

Canalis i
bygninger

Kabler i jord

Maksimal
afbr.

Maksimal
afbr.
10 kV Anlæg

1000 kVA
Maksimalafbryder og styring
isoleres fra

Ring 2

1000 kVA
1375 Amp

Maksimal
afbr.

Maksimal
afbr.

Kabler i jord
Canalis i
bygninger

Maksimal
afbr.

10 kV Anlæg

Hovedtavle

Signaturforklaring :
Transformer
størrelse

Hovedtavle

Trafo

Udfald Ring 1- Ring 2 Overtager
Udføres af Energimidt
1000 kVA

Udføres af bygherre
Snitflade
Canalis i
bygninger

Maksimalafbryder og styring
isoleres fra

Ring 1
Udfald

1000 kVA
1375 Amp

Maksimal
afbr.

Hovedtavle
Maksimal
afbr.

Kabler i jord

Maksimal
afbr.
10 kV Anlæg

1000 kVA
Maksimalafbryder og styring
isoleres fra
1000 kVA
1375 Amp

Maksimal
afbr.

Maksimal
afbr.

Kabler i jord
Canalis i
bygninger

Ring 2

Maksimal
afbr.

10 kV Anlæg

Hovedtavle
Rød og Grøn symbol på maksimalafbryder indikerer Ude og Inde

Rev. 11102012 kkk

Tegn.nr. 10 kV station Redundans

1250 kVA stationer vil være 20 cm. længere

1400 kVA

800 kVA
600 kVA

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse

Total

Intensiv
Kirurgi

Vej 4

1180 kVA

250 kVA

1650 kVA

650 kVA
500 kVA
300 kVA
100 kVA
50 kVA
50 kVA

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse

Total

Vej 7
Logistik
Kølecentral
Storkøkken
Sterilcentral
Affalds Sug
Linned sug

Måske vi skal flytte den
ene station fra vej 4 ?

CT

Eventuel udvidelse
jvf. Jørgen Baadsgaard

Vej 1 og 2

2 x 1250 kVA Trafo
2 x 1250 kVA huse

Total

DIAG
830 kVA
CT/MR Scannere 250 kVA
CFU (Etape 2)
100 kVA

Vej 1 og 2

1460 kVA

480 kVA
980 kVA

430 kVA

Total
2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse

430 kVA

Fælles

Vej 6

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse

Total

Akut
Medicinsk

Vej 5

Total

790 kVA

Total

500 kVA

Total
2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse

500 kVA

Familie

Vej 3

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse

550 kVA

Psykiatri
(Etape 2)

440 kVA
350 kVA

Kræft
Neuro

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse

550 kVA

Vej 9

Vej 8

Projektplan M1- kkk.

Princip Økonomisk Opgørelse Gødstrup Sygehus
Indeholdt i B2 Tilslutningsbidrag, sygehusets tilslutningspunkt er på maksimalafbryderens afgangsside.

Særligt Tilslutningsbidrag

Tilslutning = 7310 kVA = 10049 Amp. på 0,4kV niveau = 470 Amp. på 10 kV niveau = 8122 kW

Merpris 18 stk 1000 kVA Olie – 1000 kVA Tørtransformer

GØD

GØD

250 meter 3x240mm Pex-al og nedgravning er indeholdt i B2 tilslutningsbidraget til intern forsyning

Belastnings - Tomgangstab 800 – 1000 kVA
Merpris Drawout maksimalafbr
10 kV
Anlæg

Afdelinger

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

Medicinsk

Akut

1000 kVA
1375 Amp

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

l afbr.

l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

Maksima
l afbr.

Intensiv

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

1250 kVA
1718 Amp

Maksima
l afbr.

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

Familie

1000 kVA
1375 Amp

Højspændingskabel på privat areal
Måling
RTU
Motorbetjening

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

l afbr.

DIAG, CT MR scannere

Kirurgi

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

Fjernmeldte Kortslutningsindikatorer
Vedligehold af Ekstraudstyr ift. Normal B 2
tilslutning.

Kræft Neuro

Psyk

Merpris 2 stk 1250 kVA Olie – 1250 kVA Tørtransformer
10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

l afbr.

Generatorbygning inklusiv
generatorer, 10kV anlæg i
generatorbygning etableres BS60
og betales af bygherre

GØD

10 kV
Anlæg

10 kV
Anlæg

1000 kVA
1375 Amp

Generator
bygning

Kølecentral
Sterilcentral
Affaldssug
Linnedsug

10 kV
Anlæg

10 kV
Anlæg

Maksima
l afbr.

10 kV
Maksima
Anlæg

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

GØD

Belastnings – Tomgangstab 1000 kVA Tørtrafo.

Logistik
Storkøkken

Alt Højspændingskabel fra 60/10kV
station og rundt på ringen.
RTU
Motorbetjening
Fjernmeldte Kortslutningsindikatorer

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

l afbr.

Måling
1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

Kølecentral
Sterilcentral
Affaldssug
Linnedsug

10 kV
Anlæg

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

l afbr.

l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

Maksima
l afbr.

1250 kVA
1718 Amp

1000 kVA
1375Amp

Maksima
l afbr.

Der betales for spændingsforstyrrende
Apparater såfremt brugsgenstande
ikke overholder DEFU
Rekommandation 16
Spændingskvalitet i lavspændingsnet
4 Udgave, August 2011
Rekommandation 21
Spændingskvalitet i
mellemspændingsnet
3 Udgave, August 2011
10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

Maksima
l afbr.

Termografering ved idriftsættelse

Logistik
Storkøkken

10 kV
Maksima
Anlæg

l afbr.

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

1000 kVA
1375 Amp

l afbr.

Maksima
l afbr.

1000 kVA
1375 Amp

Maksima
l afbr.

Tilslutning = 10049 Amp. på 0,4 kV niveau
Revideret 28.10.2012 KKK

Afdelinger

Akut

Medicinsk

Intensiv

Kirurgi

DIAG, CT MR scannere

Familie

Psyk

Kræft Neuro

PØO Gødstrup Sygehus

Dato:

29. oktober 2012

Tarifering for Gødstrup Sygehus (DNV)
DNV tilsluttes på B2 niveau og betaler nettarif og abonnement i henhold til EnergiMidt Net A/S
(EMN)’s til enhver tid gældende priser og vilkår.
For 2012 udgør EMN’s variable tarif 15,03 øre pr. kWh (ekskl. betaling til overliggende net og
PSO). Abonnement udgør 4.226 kr. pr. år, medens prisen pr. ekstra måler udgør 3.715 kr. pr. år.
Alle beløb er excl. moms.
DNV afregnes dermed på samme vilkår som EMN’s øvrige B2-kunder.
Særlig tarif
DNV ønsker at omkostninger til etablering af forsyningsanlægget indregnes som en del af den løbende tarif- og abonnementsbetaling.
DNV har forpligtet sig til at betale for EMN’s faktiske omkostninger ved forsyningsanlæggets etablering samt ved forsyningsanlæggets drift og vedligeholdelse via den til enhver tid gældende særlige tarif for DNV.
DNV kan opsige aftalen om den særlige tarif med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et
kalenderår. DNV er så forpligtet til kontant at betale EMN restværdien. Restværdien svarer til forsyningsanlæggets etableringsomkostninger tillagt forrentning med fradrag af den tilbagebetaling,
som DNV har betalt via den særlige tarif i perioden frem til opsigelsesperiodens udløb. Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb overgår DNV til indplacering i EMN’s almindelige tariffer i henhold til de til enhver tid fastsatte regler herom.
EMN kan kun opsige aftalen om den særlige tarif, hvis Energitilsynets godkendelse af den særlige
tarif bortfalder som følge af offentlig myndigheds afgørelse herom eller hvis ændringer i lovgivningen måtte medføre væsentlige ændringer i forudsætningerne for opgørelse og opkrævning af den
særlige tarif.
Foreløbig beregning af særlig tarif
Den særlige tarif omfatter opkrævning af følgende:
Øvrige etableringsomkostninger

26.648.023 kr.

Beløbene er overslagspriser excl. moms fra projektforslag af 06. juni 2012.
De faktiske omkostninger konverteres til en løbende betaling over 40 år med et fast årligt beløb.
Hertil kommer forrentning på restværdien med den maksimalt tilladte forrentning for netselskaber
(pt. årsgennemsnittet af den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint). Forrentningen opkræves aconto med en skønnet procent og afregnes endeligt en gang årligt, når den tilladte forrentning foreligger.

Hovedkontor:
EnergiMidt Net A/S
Tietgensvej 2-4
8600 Silkeborg
CVR-nr. 2833 1878

info@energimidt.dk
www.energimidt.dk
Tlf. 70 15 15 60
Fax 87 22 87 11

Skive afd.:
Brårupvej 50
7800 Skive
Tlf. 70 15 15 60
Fax 96 15 21 11

Herning afd.:
Industrivej Nord 9B
7400 Herning
Tlf. 70 15 15 60
Fax 99 26 82 12

Med de foreløbige priser vil tariffen for 2014 se således ud:
Afskrivning
Øvrige etableringsomkostninger incl. renter for 2013
28.181.883

40 år

704.547 kr.

Forrentning 2014
(acontoopkræves med forrentningssats for 2012 (2011 er brugt som eksempel)
Øvrige etableringsomkostninger
28.181.883
5,756%
1.622.149 kr.
Særlig tarif for DNV for 2014 i alt

2.326.696 kr.

Opkrævning af den særlige tarif for DNV for hele 2014 sker i januar 2014 beregnet på baggrund af
overslagspriserne. Regulering til de faktiske priser sker efterfølgende.
Det forudsættes at den særlige tarif godkendes af Energitilsynet.

Med venlig hilsen

Birgitte Haurum
økonomichef

Foreløbig oversigt over betalinger veddrørende særlig tarif for Gødstrup Sygehus
Investering (overslagspris)
Afskrivningsperiode
Foreløbig rente

25.882.960
40 år
5,756% (Tilladt forrentning for netselskaber i 2011)

Betalinger sker primo hvert år
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053

Afskrivning

Forrentning

684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
684.320
27.372.783

Investering
Rente

25.882.960
1.489.823

I alt

27.372.783

Kontrol

-

1.489.823
1.575.577
1.496.799
1.457.409
1.418.020
1.378.630
1.339.241
1.299.851
1.260.462
1.221.072
1.181.683
1.142.294
1.102.904
1.063.515
1.024.125
984.736
945.346
905.957
866.568
827.178
787.789
748.399
709.010
669.620
630.231
590.842
551.452
512.063
472.673
433.284
393.894
354.505
315.115
275.726
236.337
196.947
157.558
118.168
78.779
39.389
-0
32.252.972

Samlet betaling
2.259.897
2.181.118
2.141.729
2.102.339
2.062.950
2.023.560
1.984.171
1.944.781
1.905.392
1.866.003
1.826.613
1.787.224
1.747.834
1.708.445
1.669.055
1.629.666
1.590.277
1.550.887
1.511.498
1.472.108
1.432.719
1.393.329
1.353.940
1.314.551
1.275.161
1.235.772
1.196.382
1.156.993
1.117.603
1.078.214
1.038.824
999.435
960.046
920.656
881.267
841.877
802.488
763.098
723.709
684.320
58.135.932

Restværdi ultimo
25.882.960
27.372.783
26.688.464
26.004.144
25.319.824
24.635.505
23.951.185
23.266.866
22.582.546
21.898.227
21.213.907
20.529.587
19.845.268
19.160.948
18.476.629
17.792.309
17.107.989
16.423.670
15.739.350
15.055.031
14.370.711
13.686.392
13.002.072
12.317.752
11.633.433
10.949.113
10.264.794
9.580.474
8.896.155
8.211.835
7.527.515
6.843.196
6.158.876
5.474.557
4.790.237
4.105.917
3.421.598
2.737.278
2.052.959
1.368.639
684.320
-0

