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 N1’s forsyningsområde dækker ca. 40 % af Danmark

 Vi forsyner mere end 750.000 hjem og virksomheder med strøm

 Vi sikrer strøm i kontakten mere end 99,997 % af tiden

 Vi sørger også for, at nye kunder og el-producenter bliver tilsluttet til el-nettet

 Vi investerer ca. 750 mio. kr. i elnettet i 2021, og den bogførte værdi er ca. 11 milliarder

 Vi har lokationer i Esbjerg, Støvring og Silkeborg

 Vi har ca. 500 medarbejdere i N1

 Vi distribuerer mere end 8 TWh el i vores netområde

750.000 stk.
elmålere

2.400 km 
luftledning

275.000 stk.
kabelskabe

20.000 km 
10kV kabel

24.000 stk. 
10kV stationer

20.000 km 
0,4kV kabel

400 stk.
60kV stationer

Hvem er Netselskabet N1?

Hovedkontor
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Udvikling i antal elbiler og forbrug

Antal el-biler i N1s område (1,000)
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Forventet omsætning i N1 (TWh)
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Hvis vi skal forstærke os ud af elektrificeringen…

Investeringerne fordelt på områderInvesteringer som følge af forstærkning i lav – og mellemspænding 
(miaDKK akkumuleret)

0,29

2040

2,39

20272022 2023 2029

6,45

20262024 2025 2028 2030 2050

0,62 0,93

4,23

1,31
1,78

3,06
3,64

6,63

Netstationer LSP kabler

76%

12%

8%
4%

Opland

Høj bebyggelse
Lavbebyggelse

Sommerhuse
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• Ansat flere folk og hyret vikarer

• Oplæringsprogram for nye medarbejdere

• Mere varieret kompetencemix

• Kundecenter til telefonbesvarelse - 1. line

• Sagsbehandlerne på telefonvagt på skift - 2. line

• Opfordret jer til at kontakte os skriftligt

• Mindre end 2 uger kan ikke forventes opprioriteret

Optimering af arbejdsgange i Kundetilslutning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sagsbehandlingstid hos N1Vi har indført flere tiltag:Ansat flere sagsbehandlere og vikarer (nye under oplæring)Oplæringsprogram for nye medarbejdere (ikke den belastende sidemandsoplæring)Samling af målerlageret i Esbjerg og fælles metoder i hele områdetKundecenter til 1. line telefonbesvarelse (opkald skal primært ind via N1 hovednr 70230043)Sagsbehandlere har nu telefonvagtdage på 2. line – øvrige dage ro til sagsbehandlingOpfordret jer installatører til at skrive til os i via kontaktformularer på n1.dk i stedet for at ringeSimple opgaver i sagsbehandlingen sendes til assistenterSager med mindre en 2 ugers liggetid opprioriteres som udgangspunkt ikke
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• Korrekte og tilstrækkelige data i tilmeldinger
- Korrekte adresser efter DAR reglerne
- Korrekt fakturaadresse eller EAN nr.

• Tilmeld i så god tid som muligt og skriv
ønsket nettilslutningsdato

• Send målere retur hurtigst muligt

• Kontakt os via 70 23 00 43 eller via 
kontaktformularerne på www.n1.dk

I kan hjælpe os til at blive bedre

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udfordringer som I installatører kan hjælpe os med:Kontakt os via 70 23 00 43 eller via kontaktformularerneKorrekte og tilstrækkelige data i tilmeldingerne�- Korrekte adresser efter DAR reglerne (Dansk Adresse Register)�- Korrekt fakturaadresse eller EAN nr�- Tilmeld i så god tid som muligt og skriv ønsket nettilslutningsdatoSend målere retur hurtigst muligt (betalt returfragt for målere)Når i skriver kontakt personen på tilmeldinger – så husk at skrive kontakt oplysninger på personen der kender sagen og ikke den sikkerhedsmæssige ansvarlige i virksomheden.

http://www.n1.dk/
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Telefonnummer til N1: 70 23 00 43

Valg i telefonsluse
• Strømsvigt, tast 1
• Elinstallationer, tast 2
• Graveskade, ledningsoplysning og lign., tast 3
• Øvrige henvendelser, tast 4

Åbningstid:
• Mandag til torsdag: 07:30 – 16:00
• Fredag: 07:30 – 14:00

Kontakt via telefon
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Tilslutningsbestemmelser og Retningslinjer for N1 ligger på www.n1.dk

Tilslutningsbestemmelser

http://www.n1.dk/


Installationsblanket

• Behandles lokalt i de hidtidige
kundesystemer pt.

• Tilmelding til:
• N1
• N1 (tidligere Evonet)
• N1 Randers
• Fhv. N1 Hillerød indtil 28/2

12

https://n1.dk/elnettet
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Ledningskortet

N1 Randers

N1 (tidligere Evonet)

https://gc.kort.eniig.dk/Html5Viewer_DK/index.html?viewer=External_ElForsyningskort_N1.External_ELForsyningskort_N1
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Vi indfører snart korte infovideoer:

• Begrundelse for regler
• Hvor finder jeg regler og info
• Oprettelse af tilmeldinger
• Instruktioner f.eks. ved målermontage
• Og så videre……

Se eksempel her: Video - krav om ledningsmåler

Ny infokanal fra N1

https://youtu.be/JTDplKG0DD4
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Tilslutningsbidrag 2021
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Tilslutningsbidrag forventet for 2022
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• Tilsluttes fra 10 kV niveau og opad
• Betaler faktiske omkostninger ved tilslutning
• Udnytter ledig kapacitet i nettet
• Skal drosle ned når nettet er belastet

Installation med begrænset netadgang
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Opsætning, nedtagning og aflevering af målere
… Og hvad betyder det i hverdagen?

KRAV TIL NETSELSKABET EFTER FULD FLEX

 Datahjemtagning på min. 95 %

 En måler må max skønnes i 90 dage

 Max 5 % af målerne må skønnes over et døgn

Intensiveret overvågning af vores målerpark

KRAV TIL ELINSTALLATØR

 Når en måler afsendes/afhentes fra lageret i Esbjerg, er 
måleren konfigureret og klar til at modtage data i vores 
datahjemtagningssystem

 Måleren skal være i drift/tilsluttet inden 4 arbejdsdage –
men gerne før

 Nedtagne målere returneres hurtigst muligt – og senest 3 
hverdage efter demontering

 Målere må kun afbrydes kortvarigt, eller i forbindelse med 
fejlretning.

 Målere der afbrydes i mere end 3 dage skal afmeldes og 
returneres til N1 (Brancheproces pga. markedskrav)

Behov for tilslutning og målerskift i rette tid
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Målerhåndtering

• Alle transformermålere monteres af N1

• Ved demontage af transformermåler - husk at kortslutte 
strømtransformere

• Ved plombebrud genplomberer installatør

• Nye plomber rekvireres på www.N1.dk under kontakt Nybyg og 
Udvidelse

• Målere kan udleveres/modtages i Esbjerg

http://www.n1.dk/


Målerhåndtering

Adgang til S0-impulsudgang i måler
• Gratis, men N1 tilslutter ikke

• Installatør må tilslutte S0-udstyr til målerens S0-udgang

• N1 (Kundetilslutning) skal orienteres

• N1 garanterer ikke for funktion eller nøjagtighed

• N1 garanterer ikke funktion efter målerskift

28
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Info om eksterne moduler i målerne
… Og hvad betyder det i hverdagen?

Krav til netselskabet

 Forbrugeren skal kunne tilslutte eksterne moduler ud fra 
åbne standarder. 

 Overførsel af data skal være krypteret

 Eksternt modul skal kunne tilsluttes af lægmand, hvis 
netselskabet skal have tekniker ud er det uden 
ekstraomkostning for kunden. 

 Udtagning af data må ikke være til gene for netselskabets
datahjemtagning. 

Hvad skal vores målere kunne

Hvordan løser N1 denne opgave?

Vores elmålere lever op til kravene

 Åbne standarder er ikke ensrettet på markedet, derfor skal 
målerproducenterne rådgive om, hvilke moduler, der 
passer til elmålerne. N1 forhandler eller rådgiver ikke 
omkring eksterne moduler på nuværende tidspunkt. 

 N1 eftersender nøglefiler når kunden henvender sig, så 
måleren kan kommunikere med ekstern udstyr. 

 N1 kan sende en tekniker ud, hvis et modul ikke kan 
tilsluttes af lægmand uden ekstraomkostninger for kunden.

 N1 anbefaler at kunden får installeret selvstændigt 
måleudstyr ved behov for måledata.
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Installatørmøde
2021

Netdrift info
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• Adgang til netstationer

• Samarbejdsaftaler og nøgleudlevering

• Spændingsklager og montering af 
stikledninger

• Spændingsdyk og kundernes 
oplevelse
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• Brugs vores hjemmeside som blandt andet indeholder:

• Driftsinformationer

• Planlagte som aktuelle afbrydelser

• SMS service, tilmelding/afmelding af adresse eller måler

• Ledningskort

• Særlige betingelser for elinstallatører

• Generel tilladelse for elinstallatører

www.n1.dk

http://www.n1.dk/
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Adgang til netstationer www.n1.dk
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Nøgler til el-installatører

• Det er muligt for el-installatøren at få 
udleveret en nøgle. 

• Der skal være en ”Særlig tilknytning til en 
bestemt virksomhed/kunde,” som er direkte 
tilsluttet i en transformerstation

• Opgaver:
• Udskiftning af stikledningssikringer
• Ind- og udkobling af maksimalafbrydere
• Aflæsning af elmålere
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Kontaktinformation for adgang til stationer

Hvis du har brug for en nøgle, så benyt:

www.n1.dk

http://www.n1.dk/
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• FAP
• Navn på modtager
• Stations nummer

Oplysninger vi har behov for:

OBS! 

Nøglen er personlig

Må IKKE udleveres 
til andre.
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Appel

• Spændingsklager

• Det er vigtig, at sikre korrekt montering af stikledning i kabelskab.

• Vi oplever stadig henvendelser fra kunder der omhandler 
spændingsproblemer grundet stikledninger 
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Generel tilladelse for elinstallatør

Overdragelse af driftsansvar til el-installatører –
generel tilladelse

• Driftsansvarlig tillader generelt el-installatører at 
udføre særlige opgaver i N1's lavspændingsnet, 
hvis nærmere bestemmelser overholdes.

Disse særlige opgaver er:
• Tilslutning og fjernelse af stikledninger i 

kabelskabe og master
• Udtagning og isætning af stikledningssikringer i 

kabelskabe og master
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Tilslutning af stikledning i fordelingsskabe:
• Enhver stikledning – såvel ny som udskiftning af eksisterende – skal være anvist af N1 A/S før 

tilslutning. Anvisningen skal følges

• Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens regning

• Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen

• Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på 
anvisningen fra N1 A/S

• Tilslutningen mærkes med holdbar markering med adresse og installationsnummer

• Tilslutning i transformerstationer foretages af netselskabet
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Spændingsdyk og 
kundernes oplevelse 
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Blink i lyset – spændingsdyk forårsaget af en kortslutning i transmissions- eller 
distributionsnettet. Fejlen vare typisk 1 sek. 

Jordfejl på én fase – èn fase i distributionsnettet får berøring med jord. Det kan give 
en skævvridning af spændingerne mellem faserne så længe fejlen står på. 

Afbrydelse – flerfaset fejl der medføre afbrydelse af forsyningen indtil der sker en 
omkobling eller genforsyning via generator.  

Typiske fejl i elnettet
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Blink i lyset
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Én faset fejl
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Afbrudsstatistik for Danmark
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• Spændingsdyk kan være forårsaget af fejl 
på mange forskellige spændingsniveauer

• Spændingsdyk er spændinger <90 % men 
>5 % af referencespændingen i 10 ms til 1 
sek.

• Hurtige spændingsændringer er ændringer 
indenfor den tilladelige grænse for nominel 
spænding iht. EN 50160, -+10 %

Afbrudsstatistik for Danmark
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Netselskabernes tilslutningsbestemmelser
2.2 Elkvalitet og driftsforstyrrelser
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Hvilke regler er gældende?

https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-02/Vejledning_for_tilslutningskrav_for_forbrug_i_mellem-_og_hoejsp%20280220.pdf


Hvad kan I selv gøre?
FORBRUGSANLÆG TILSLUTTET TIL MELLEM- OG HØJSPÆNDINGSNETTET 
TOLERANCE OVER FOR FREKVENS- OG SPÆNDINGSAFVIGELSER 
Et forbrugsanlæg skal overholde nedennævnte krav til normaldrift og unormal 
drift.  
4.1.1. Normaldrift 
Forbrugsanlægget skal designes, så det kan opretholde normal drift i 
spændingsintervallet ±10% af Uc og i frekvensintervallet 49 Hz til 51 Hz i 
nettilslutningspunktet. Spændingen, Uc, i nettilslutningspunktet (POC) oplyses af 
elforsyningsvirksomheden.  
4.1.2. Tolerance over for frekvensafvigelser 
Forbrugsanlægget må ikke tage skade af frekvensafvigelser, som kan opstå i de 
danske elforsyningsnet. Med skade menes, at anlægget og komponenter i 
anlægget skal være designet, så de ikke lider varigt tab af funktionalitet 
forårsaget af frekvensafvigelser mellem 47 Hz til 52 Hz, som der kan forventes i 
de danske elforsyningsnet, jf. DS/EN 50160.  
4.1.3. Tolerance over for spændingsafvigelser 
Et forbrugsanlæg skal designes, så det ikke tager skade af spændingsafvigelser, 
som kan forekomme i de danske distributionsnet ved normal drift og unormal 
drift. Med skade menes, at anlægget og komponenter i anlægget skal være 
designet, så de ikke lider varigt tab af funktionalitet forårsaget af 
spændingsafvigelser. Kravet anses som opfyldt, hvis forbrugsanlægget 
overholder de krav, der stilles til immunitet jf. de relevante produktstandarder 
eller DS/EN 61000-6-serien. Link

https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2019-07/Tekniske%20betingelser%20for%20nettilslutning%20af%20forbrug%20i%20lavsp%C3%A6ndingsnettet.pdf
https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2020-02/Vejledning_for_tilslutningskrav_for_forbrug_i_mellem-_og_hoejsp%20280220.pdf
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Information og fejl i Elnettet

Netselskaber
https://www.nettopower.dk/aktuelle-
stroemafbrydelser

Energinet
https://energinet.dk/Om-nyheder/Service-
og-drift

https://www.nettopower.dk/aktuelle-stroemafbrydelser
https://energinet.dk/Om-nyheder/Service-og-drift
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Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi går efter at gøre det ordentligt og rigtigt første gang og derfor tager forandringen lang tid.
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