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1. Intro til elnettets opbygning



Elnettet – basal opbygning og grænseflader

400 og 132 kV
(motorvejene)

30-50 kV
(hovedvejene)

10 kV
(byvejene)

0,4 kV
(villavejene)

Cerius-Radius 
hovedstation

Cerius-Radius netstation: 
I alt ca. 22.000 stk.

Stikkabel
(privat vej/indkørsel)



Elnettets faktiske opbygning

0,4 kV kV netopbygning10 kV netopbygning



2. Kundekategorier, vilkår og priser



Kunder kategoriseres efter tilslutningspunkt

A0-kunder A-kunder B-kunder C-kunder



Kundekategorier, vilkår og priser

Kundekategorier

• Leveringsomfang, fysik og geografi 
afgør tilslutningspunkt

• Tilslutningspunkt afgør kundekategori

• Vigtigt at fastlægge et korrekt 
leveringsomfang fra start for at undgå 
spildte omkostninger

Basale vilkår

• Cerius-Radius har pligt til at tilslutte 
alle kunder (og gør det med glæde)

• Kunder bestemmer selv 
leveringsomfang

• Cerius-Radius bestemmer og anviser 
et tilslutningspunkt i elnettet

• Mulighed for hurtigere og/eller 
billigere tilslutning ved at vælge 
afbrydelighedsprodukt

Priser

• Tilslutningsbidrag: Engangsbetaling 
for at få adgang til elnettet. Beløb 
afhænger af maksimalt træk fra 
elnettet eller produktion til elnettet

• Abonnement: Årlig betaling, der ikke 
afhænger af forbrug

• Tarif: Forbrugs-/produktionsafhængig 
betaling, der afhænger af mængde og 
tidspunkt for brug af elnettet



3. Elnettets tilstand



Elnettets tilstand – i medierne
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Elnettets tilstand – i tal

Note 1: Kun komponenter i Radius’ netområde er vist11
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99 % af 10 kV og 0,4 kV kabler har 
aldrig været belastet mere end 60 %



Elnettets tilstand – i tal

Note 1: Kun komponenter i Radius’ netområde er vist12
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96 % af 10/0,4 kV transformere har 
aldrig været belastet mere end 60 %



Elnettets tilstand – i tal

Note 1: Kun komponenter i Radius’ netområde er vist13
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Men…

• 100 % er ikke altid 
kapacitetsgrænsen

• Nogle steder er spændingen 
dimensionerende

• Store tilslutninger (i hovedstation) 
kræver ofte udbygninger


