
Georgien

Deltag i debatten

Det er endnu ikke besluttet, hvordan 
udbygningen af Danmarks gastransportsystem

skal foregå. Statens energiselskab
DONG har peget på flere muligheder, men

inden der træffes en beslutning, skal 
borgerne høres. Derfor opfordres du til at

deltage i debatten om, hvordan udbygningen
skal foregå. Dine kommentarer eller forslag

skal være Miljø- og Energiministeriet 
i hænde senest den 28. maj 2001.

Synspunkterne fra debatfasen indgår sammen
med en lang række vurderinger og analyser i

Miljø- og Energiministeriets beslutning om,
hvordan udbygningen skal foregå.

Venlig hilsen

Miljø- og Energiministeriet
Landsplanafdelingen, 5. kontor
Højbro Plads 4, 1200 København K
Att. Akademiingeniør, Skjold R. Nielsen

Telefon: 3392 7600

E-mail: gasnet@mem.dk

Denne pjece er udarbejdet af 
Miljø- og Energiministeriet i 
samarbejde med DONG.

- deltag i debatten om

Hvordan Danmarks 
gastransportsystem

skal udbygges

I løbet af de kommende år skal
DONG udbygge Danmarks system for
gastransport fra Egtved i Sydjylland
tværs over Danmark til kysten ved
Østersøen – og videre til Polen.

Du kan få indflydelse på, hvordan
udbygningen skal foregå. Læs mere
om udbygningen her i pjecen og 
deltag i debatten, der løber i 
perioden 30. april til 28. maj 2001.
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E t anlægsarbejde af denne størrelse kan ikke undgå at genere grundejere og naboer.

Derfor er det vigtigt at finde en løsning, der tager mest muligt hensyn til mennesker,

miljø og de store omkostninger, der er forbundet med et så stort anlægsarbejde.

Bor du i nærheden af de mulige udbygninger, som er skitseret på kortene i pjecen, kan

du kommentere de stillede forslag til udbygning af gastransportsystemet.

Du kan blandt andet overveje

• om der er særlige forhold at tage hensyn til? 

• om der er alternative muligheder for udbygninger af systemet?

Ideer, kommentarer og alternative forslag i debatfasen skal være 

Miljø- og Energiministeriet i hænde senest 28. maj 2001 og sendes til:

Miljø- og Energiministeriet

Landsplanafdelingen, 5. kontor

Højbro Plads 4, 1200 København K

Att.Akademiingeniør, Skjold R. Nielsen 

eller på e-mail til gasnet@mem.dk

Når debatfasen er færdig den 28. maj, samler Miljø- og Energiministeriet ideer og kommen-

tarer og fremlægger et forslag til, hvordan udbygningen kan foregå. Forslaget sendes i

offentlig høring i otte uger, hvor borgerne igen får mulighed for at kommentere projektet.

Yderligere oplysninger kan fås på hjemmesiden www.gasnet.mem.dk eller ved henven-

delse til Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 5. kontor på telefon 3392 7600.

Vær med i beslutningen

I løbet af de kommende år skal DONG transportere mere gas gennem

Jylland og tværs over Danmark til kysten ved Østersøen. En del af 

gassen planlægges transporteret videre til Polen. Danmarks eksisterende

gastransportsystem er ikke stort nok til at transportere de øgede gasmæng-

der, og derfor er det nødvendigt at udbygge systemet.

Udbygningen skal 
• sikre, at Danmark allerede i 2003 kan levere gas fra de 

danske felter i Nordsøen til det polske marked,

• sikre Danmark en central placering 

på det nordeuropæiske gasmarked og 

• sikre forsyningerne til de danske forbrugere fremover.

En udbygning af det eksisterende system 
DONG har overordnet peget på, at systemet kan udbygges ved at

• etablere nye gas-

ledninger nær de

eksisterende led-

ninger kombineret

med en kompres-

sorstation eller ved at

• etablere to kom-

pressorstationer.*)

En ny ledning fra det
eksisterende system
på Sjælland til Øster-
søen
I forbindelse med den

nye gasledning til

Polen, har DONG peget

på tre mulige steder på

Sjællands østkyst, hvor ledningen kan føres i land,

og hvor der skal bygges en kompressorstation

med en ledningsforbindelse til det eksisterende-

gastransportsystem.

*) Når de transporterede mængder øges i det omfang,

der skitseres her, er det nødvendigt, at en kompressor-

station etablerer mere tryk i systemet for at få den øge-

de mængde gas igennem ledningerne.

Udbygning af Danmarks 
system for gastransport

Borgere i de berørte 
områder har mulighed for
at være med i diskussionen
om, hvordan udbygningen
skal foregå.

Kompressorstation i 
Ellund/Tyskland.

Det kan blive kompressor-
stationer som denne, der
skal bygges til det danske

transportsystem.
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2001  Når debatfasen er færdig den 28. maj, udarbejder Miljø- og

Energiministeriet et planforslag med en redegørelse, som skal vurdere udbyg-

ningens samlede virkning på miljøet (VVM-redegørelse). Forslaget forventes at

være færdigt i løbet af september 2001 og fremlægges derefter i offentlig

høring. Efter en vurdering af de indkomne bemærkninger til forslaget kan

udbygningen sættes i gang i begyndelsen af 2002.

2002-2003  Gasledningen mellem Danmark og Polen bygges. Samtidig vil 

den første udbygning af Danmarks gastransportsystem gå i gang.

• Der etableres en gasledning mellem det eksisterende system og ledningen

videre til Polen samt en kompressorstation tæt på kysten i perioden 2002-

2003. Polen-ledningen skal føres i land et sted på Sjællands østersøkyst.

• Samtidig etableres på Fyn en kompressorstation eller en dublering af den

eksisterende ledning i perioden 2002-2003.

Eventuelt etableres også en ny ledning på Sjælland mellem Storebælt og Stenlille.

Efter 2004  Der kan blive tale om yderligere udbygning af det øvrige system i

Jylland og på Sjælland afhængig af behovet for gastransport gennem Danmark.

Tidsplan

To forhold ligger til grund for planerne om at udbygge Danmarks system for gas-

transport. Der er fundet mere gas i den danske del af Nordsøen, og den gas

ønsker producenterne at sælge. Samtidig forhandler Danmark og Polen om en aftale

om eksport af dansk gas til Polen via en ny gasledning mellem Danmark og Polen.

En udbygning af systemet skal blandt andet sikre Danmark en central placering på

det nordeuropæiske gasmarked og sikre forsyningerne til de danske forbrugere frem-

over. Både fra de danske felter i Nordsøen og fra de udenlandske leverandører, vi skal

købe gassen af om ti eller 20 år, f.eks. Norge og Rusland.

Når forhandlingerne med Polen er faldet på plads, kan første etape af projektet gå i

gang. Det forventes at ske i foråret 2002. Eksporten af gas til Polen kan herefter

begynde omkring 1. oktober 2003.Yderligere udbygning sker efterhånden, som eks-

porten til Polen stiger.

Nye gasledninger til havs skal kunne fungere i mange år. Derfor bygges søledninger

som regel til at kunne transportere mere gas, end der er behov for på kort sigt. Det er

billigere end at skulle udvide systemet om nogle år. Gastransporten til Polen kan

inden for de kommende år nå op på fem mia. m3 om året. Gasledningen dimensione-

res, så den kan transportere otte mia. m3 om året.

Baggrund for udbygningen

Udbygningen sikrer Danmark
en central placering på det
nordeuropæiske gasmarked.

Georgien
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Østersøen
På strækningen Sjællands østkyst-Polen vil der blive

tale om at etablere en gasledning med en kapacitet på

op mod otte mia. m3 naturgas om året.

Ovenstående forslag til udvidelse af systemet på land

kan på nogle områder i et vist omfang erstatte hinan-

den, og nogle af forslagene kan kombineres alt efter,

hvor stort behovet for gastransport gennem Danmark

bliver. Udbygningen vil foregå i etaper, og de første faser

af udbygningen vil derfor få indflydelse på, hvordan

den følgende udbygning kan foregå. Præcist hvordan

udbygningen bliver, afhænger af den vurdering, Miljø-

og Energiministeriet foretager bl.a. på baggrund af de

indkomne ideer og forslag.

Udbygningen af Danmarks system for gastransport strækker sig fra Egtved i

det sydlige Jylland til det sted på Sjællands østkyst, hvor gasledningen

fortsætter gennem Østersøen til Polen.

Har du ideer eller forslag til, hvordan udbygningen skal foregå, kan du f.eks.

tage udgangspunkt i beskrivelserne nedenfor. Kortene viser DONGs forslag til,

hvordan systemet kan udbygges.

Forbindelsen tværs over Danmark

Jylland
På strækningen Egtved-Lillebælt kan

der blive tale om at etablere:

• en kompressorstation*) i Egtved eller

• en dublering af ledningen fra Egtved

til Lillebælt

Fyn
På strækningen Lillebælt-Storebælt kan

der blive tale om at etablere:

• en kompressorstation*) i Højby eller

• en kompressorstation*) i Nyborg

og/eller 

• en dublering af ledningen fra Lille-

bælt til Storebælt

Sjælland
På strækningen Storebælt-Ringsted kan

der blive tale om at etablere:

• en ledningsforbindelse mellem Sten-

lille gaslager og det eksisterende

gastransportsystem 

På strækningen Regnemark-Sjællands

østkyst skal det eksisterende system

forbindes med ledningen til Polen ved

hjælp af:

• en gasledning via Rødvig eller

• en gasledning via Køge eller

• en gasledning via Avedøre

-sammen med en kompressorstation*)

nær kysten 

*) Når de transporterede mængder øges i det omfang, der skitseres

her, er det nødvendigt, at en kompressorstation etablerer mere tryk

i systemet for at få den øgede mængde gas igennem ledningerne.

Jylland og Fyn

Egtved

Højby

Nyborg

Rødvig Polen

Østersøen

Køge

Avedøre

Sjælland
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De viste linieføringer er valgt, så de tager mest muligt hensyn til mennesker,

miljø og økonomi. Et anlægsarbejde i denne størrelsesorden kan dog ikke

undgå at komme i berøring med fredede eller beskyttede områder eller områder

med andre natur- eller kulturhistoriske værdier.

I hvert tilfælde skal myndighederne vurdere, om det er muligt at tage tilstrækkeligt

hensyn. For eksempel kræver det særlige vurderinger og grundige undersøgelser,

før der eventuelt kan gives tilladelse til anlægsarbejder i fredede områder eller

områder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Etablering af de ny gasledninger og kompressorstationer vil blive tilpasset landska-

bet og udført, så det giver mindst mulig gene for mennesker og miljø. Det betyder

blandt andet, at landskabet og sårbare områder vil blive generet mindst muligt.

• På opdyrkede arealer vil den øverste jord blive fjernet 

i et bælte på i alt 25 meter omkring ledningen.

• I sårbare områder kan bæltet indsnævres, så jorden kun 

fjernes fra selve ledningsgraven. Der kan endvidere foretages 

en særskilt aftagning og tilbagelægning af vækstlaget.

• Krydsning af vandløb, beskyttede naturområder og andre 

følsomme lokaliteter gennemføres i videst mulige omfang, så 

mindst muligt af det følsomme areal berøres.

• Efter anlægsarbejdet retableres landskabet, og dyrkning af landbrugsarealer 

kan genoptages umiddelbart efter afslutning af anlægsarbejdet.

• Retableringen foretages med samme type planter, som i det lokale 

område. Der vil dog forblive et to meter bredt bælte over ledningen,

hvor der kun må plantes træer og buske uden dybtgående rødder.

• I åbent land vil ledningens placering være synlig i nogle år, indtil 

de levende hegn vokser til.

• For at minimere støjgener placeres kompressorer i cirka ti meter 

høje bygninger, der passes ind i landskabet.

Natur og miljø

Danmarks nuværende system for gastransport består af kraftige stålledninger,

der er gravet ned i jorden. Systemet drives med et højt niveau af sikkerhed, og

blandt andet derfor har der aldrig været uheld med udslip fra disse ledninger. Den

høje standard for sikkerheden skal selvfølgelig også gælde de udbygninger, der

beskrives her i pjecen.

Gasledningerne på land
Den største risiko for omgivelserne i forbindelse med gastransportsystemer på

land er udslip af gas, der samtidig fører til en gasbrand. Risikoen for et gasudslip

fra de kraftige stålledninger er imidlertid

særdeles lille, og der har ikke hidtil

været udslip fra denne type ledninger i

Danmark.

På land vil ventiler på ledningen sikre, at

gasstrømmen i ledningen kan begrænses

i tilfælde af reparation eller et brud på

ledningen.

For at undgå skader fra pågravninger er

gasledningerne som minimum dækket af

én meter jord, og desuden er ledningen

markeret med gul-orange mærkepæle.

Pælene står ved vej-, jernbane- og åkryds-

ninger samt en del skel. Pælene er så

vidt muligt anbragt, så man kan se fra

den ene til den anden. DONG holder

derudover tæt kontakt med de lodsejere,

der ejer jorden, hvor ledningen passerer.

DONG gennemfører regelmæssigt efter-

syn af ledningerne.

Som for de eksisterende gasledninger er

der et bælte på 20 meter på hver side af ledningen, hvor der

af sikkerhedsmæssige grunde skal indhentes ledningsoplysnin-

ger og anmodes om ledningspåvisning, før der eventuelt kan

arbejdes. Inden for det 40 meter brede bælte må der ikke

opføres bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger,

arbejdsrum, drivhuse eller lignende.

Endvidere stiller DONG krav om, at alle arbejder inden for fem meter fra ledningen

skal godkendes af DONG og ofte også, at arbejdet skal overvåges.

Gasledningen til havs
For den nye gasledning mellem Danmark og Polen forventes der at blive indført en

sikkerhedszone på 200 meter på hver side af ledningerne, hvor det ikke er tilladt

at fiske med bundslæbende redskaber eller ankre op.Tilsvarende regler gælder for

de eksisterende gasledninger til havs.

Sikkerhed

Et højt niveau for sikker-
hed, er årsagen til, at
Danmark aldrig har haft
uheld med udslip fra
transportsystemet.

Ledningerne ses kun ved
mærkepæle placeret ved 

vejkrydsninger m.m.
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Denne pjece er startskuddet for en debat om, hvordan Danmarks system for

gastransport skal udbygges. Formålet med debatten er at indkalde ideer og

forslag til udbygningen.

En udvidelse af Danmarks gastransportsystem er af national interesse. Derfor

har miljø- og energiministeren overtaget amternes og kommunernes kompe-

tence til at udarbejde og vedtage de nødvendige planer.

På baggrund af de indkomne ideer, forslag og kommentarer samt yderligere

undersøgelser udarbejder Miljø- og Energiministeriet et forslag til Landsplan-

direktiv for reservationer af arealer til en eller flere nye gasledninger og/eller

kompressorstationer. Samtidig offentliggøres en vurdering af udbygningens

virkning på miljøet i en såkaldt VVM-redegørelse.

Desuden fremlægges Miljøstyrelsens eventuelle udkast til miljøgodkendelse af

en kompressorstation på Sjællands østkyst samt eventuelle kompressorstatio-

ner på strækningen fra Nybro.

Etableringen af ledningen mellem Danmark og Polen skal vurderes af landene

omkring Østersøen. Dette sker ved en høring i overensstemmelse med de

internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Ledningen vil

passere gennem tysk, polsk og muligvis svensk farvand, og disse lande skal

også godkende ledningens placering.

Miljø- og Energiministeriets forslag til landsplandirektiv med VVM-redegørelse

samt udkast til miljøgodkendelser bliver fremlagt til offentlig høring i otte uger.

Derefter tager miljø- og energiministeren endelig stilling til projektet.

Debatfase og det videre forløb
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Pjecen er udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet 

i samarbejde med DONG.

Fotos: Sisse Jarner, Søren Svendsen og Niels Åge Skovbo.


