
ENERGIØ BORNHOLM 
Muligheder for lokale jobs i forbindelse med 
anlægsarbejdet?
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ENERGIENS RYGRAD
Vi ejer, driver og udvikler de store 
højspændingsnet og gasrør, som er 
rygraden i den danske el- og gasforsyning. 



BELGIEN TYSKLAND



10 GW ENERGI Ø CA. 100 KM TIL LAND

VEKSELSTRØM

VEKSELSTRØM

BRINT &
PTX

GRØNNE 
BRÆNDSTOFFER



NORDSØEN – 150 GW 
“The North Sea as a Green Power Plant of 
Europe will consist of multiple connected 
offshore energy projects and hubs, offshore 
wind production at massive scale as well as 
electricity and green hydrogen 
interconnectors”
- Esbjerg-erklæringen, 2022 

ØSTERSØEN – 93 GW 
“In particular, concrete joint and hybrid 
projects will be an important element and 
visible symbol of regional cooperation in the 
Baltic Sea area”

- Østersølande og EU, 2020
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Sverigeskabel

PTX og sol 
i stor skala koblet 
direkte på ‘øen’ 

VE-produktion på 
distributionsnet

Forbrugere på 
distributionsnet 

Tyskland 

DK2 – Sjælland 



• Udbud i løbet af 2023 
• Store udbud efter regler om 

offentlige udbud 
• Lokale muligheder i form af 

underopgaver og services til 
Energinets 
hovedleverandører

• Ambition om at etablere 
leverandørdag med ‘match-
making’

MULIGHEDER 
FOR 
BORNHOLM I 
ANLÆGSFASEN 



OPGAVER I ET TYPISK ANLÆGSPROJEKT 
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Eksempler på opgaver – ikke udtømmende 

BYGGEPLADS
• Skur-by
• Overvågning
• Forplejning 
• Vedligehold  

STATIONEN
• Indhegning 
• VVS – bredt
• Nedrivninger
• Beplantning 

KABLER 
• Underboringer 
• Kabelanlæg
• Jordarbejder 
• Befæstede veje 

ØVRIGE 
• Montage 
• Beboelse
• Overnatning
• Forplejning 



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Udbud af
landanlæg
og kabler
2023

Produktion af kabler og elementer
til landanlæg
2024-2027

Landanlæg etableres
2025-2029

Kontrakter på
landanlæg og 
kabler
2024-2025

Møllerne snurrer og 
leverer strøm
2030

Tidsplan for kabler og landanlæg 

Miljø og tilladelser
2022-2024

Kabler lægges
2026-2029

NB: Alle tidspunkter vil kunne ændres og er foreløbigt bedste bud pr. juli 2022



MILJØVURDERING, DIALOG OG UNDERSØGELSER  

Efterår 2022: Første 
offentlighedsfase 

(VVM)

Efterår 2022: Ideer 
og forslag til 

indpasning og 
udseende 

2023 - BRK: 
igangsættelse af 
lokalplan med 

dialog og høringer

Årsskifte 2023/24: 
Anden 

offentlighedsfase 
(VVM)

2024: 
Miljøtilladelse, 

hvorefter 
etableringsfase kan 

gå i gang 

NB: Alle tidspunkter vil kunne ændres og er foreløbigt bedste bud pr. juli 2022 10

Skitser/illustrationer Visualiseringer



ETABLERING (DIALOG MED LODSEJERE MV.)

2024: 
Miljøtilladelse 

gives 

Efterår 2025: 
Første spadestik 

til 
stationsanlægget 

2026: 
Underboringer til 

kabler 
påbegyndes 

2027 : kabler 
føres i land og 

graves ned   
2028/29: 

Stationsanlæg er 
bygget færdigt 

NB: Alle tidspunkter vil kunne ændres og er foreløbigt bedste bud pr. juli 2022 11

- Indhentning af 
særlovstilladelser

- Lodsejeraftaler om 
etablering af anlæg 
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