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Nord Stream rørledningerne: Del af en sikker og 

langsigtet løsning på Europas energiforsyning 

 

 Nord Streams avancerede rørledninger danner en fast forbindelse 

mellem Rusland og EU i mindst 50 år. De transporterer op til 55 mia. m3 

naturgas om året. 

 De to parallelle naturgasrørledninger blev sat i drift til tiden og inden for 

budgettet – den første rørledning i november 2011 og den anden i 

oktober 2012.  

 Den løbende miljøovervågning viser, at miljøpåvirkningerne holder sig 

inden for VVM-redegørelsernes beregninger. 

 

Nord Streams undersøiske rørledninger gennem Østersøen forsyner nu det 
europæiske gasnet med naturgas fra de enorme gasreserver i Rusland. Den 
avancerede, privatfinansierede infrastruktur har en levetid på mindst 50 år.  
 
Rørledningerne drives sikkert og effektivt, og dette sikrer, at projektets største 
aktionær Gazprom kan overholde sine forpligtelser over for sine europæiske 
partnere, kunder, regeringer og andre interessenter – og derved bidrage til sikker 
energiforsyning i Europa i mange årtier. 
 
Fakta og nøgletal for Nord Stream 
Konsortiet Nord Stream AG har hovedkvarter i Zug i Schweiz og er et 
internationalt joint venture, der blev etableret med det formål at planlægge, 
konstruere og drive de nye offshore naturgasrørledninger. Russiske OAO 
Gazprom ejer 51 pct. af aktierne, de tyske virksomheder BASF SE/Wintershall 
Holding GmbH og E.ON SE har hver 15,5 pct., og det hollandske selskab N.V. 
Nederlandse Gasunie og det franske energiselskab GDF SUEZ S.A. har hver en 
aktiepost på 9 pct. 
 
De fem energivirksomheder, der har aktier i Nord Stream-konsortiet, bidrog med 
30 pct. af den 7,5 mia. euro store investering, mens de sidste 70 pct. stammer fra 
kommercielle lån fra det internationale finansmarked på et tidspunkt med 
alvorlige globale finansielle og økonomiske problemer.  
 
Nord Streams naturgasrørledninger strækker sig gennem Østersøen fra 
Portovaya bugten tæt ved den russiske by Vyborg til den tyske Østersøkyst ved 
Lubmin nær Greifswald. Det centrale kontrolcenter er placeret i Zug, Schweiz.  
Hver rørledning er 1.224 km lang og har en transmissionskapacitet på ca. 27,5 
mia. m3

 pr. år. Den første af de to rørledninger blev sat i drift i november 2011 og 
har siden transporteret naturgas til Gazproms samarbejdspartnere og kunder i 
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Europa. Rørledning 2 blev sat i drift som en del af det fuldt integrerede system 
den 8. oktober 2012. 
 
Hver rørledning består af mere end 100.000 24-tons betondækkede stålrør lagt 
ned på havbunden. Nord Stream var i stand til at designe rørledningen, så den 
fungerer uden en mellemliggende kompressorstation. Gassen tager hele den 
1.224 km lange rejse takket være et tryk på op til 220 bar, der bliver skabt af 
Gazproms avancerede Portovaya-kompressor.  
 
Hver rørledning har en konstant indvendig diameter på 1.153 millimeter. Alligevel 
har Nord Stream udformet dem i tre forskellige sektioner med varierende 
designtryk (220, 200 og 177,5 bar) og varierende vægtykkelser (henholdsvis 
34,4, 30,9 og 26,8 mm) svarende til gastrykkets fald på den lange rejse fra 
Rusland til Tyskland. Ved at udforme hver enkelt sektion i overensstemmelse 
med de skiftende tryk blev Nord Stream i stand til at spare på den mængde stål, 
der skulle bruges, og derved mindske omkostningerne til rørene. Hver rørledning 
blev lagt i tre sektioner, der efterfølgende blev koblet sammen under vandet ud 
for den finske og svenske kyst ved dybder på ca. 80 og 110 m.  
 
Anlægsarbejderne gennemført på 30 måneder 
Da alle miljøundersøgelser, planer og VVM-redegørelser langs hele ruten var 
færdiggjort, blev anlægsarbejdet på Nord Stream rørledningen sat i gang i april 

2010. Projektet overholdt budgettet og tidsplanen på 30 måneder.  
 
På alle tidspunkter arbejdede mindst 30 skibe på projektet i forskellige dele af 
Østersøen, og alt forløb som planlagt. Anlægsplanerne viste sig endda at være 
robuste nok til at klare perioder med ufrivillige pauser som følge af ugunstigt 
vejrlig i Østersøen. 
 
Takket være Nord Streams logistikkoncept blev de 202.000 24 tons tunge 
betondækkede rør, der blev brugt til de to rørledninger, produceret og leveret til 
rørlægningsfartøjerne på en yderst effektiv og miljøvenlig måde. Konceptet 
sikrede, at forsyningsskibene aldrig ikke behøvede at sejle mere end 100 sømil 
(ca. 185 km) for at levere rør til læggefartøjet langs den 1.224 km lange rute. 
 
Infrastruktur til Europas fremtidige behov 
Nord Streams to parallelle rørledninger har en transportkapacitet, der svarer til 
omkring 12 pct. af EU’s samlede naturgasimport i 2035. Rørledningerne vil også 
udgøre et vigtigt bidrag til EU's fremtidige energisikkerhed ved at sprede de ruter, 
som giver EU direkte adgang til nogle af verdens største naturgasreserver.   
 
Nord Streams rørledningssystem er anerkendt af EU som et prioriteret europæisk 
projekt under det Transeuropæiske Energinetværk (TEN-E) med kapacitet til at 
transportere 55 mia. m3 naturgas om året til det europæiske gasnet til forbrugere 
i bl.a. Tyskland, Danmark, Storbritannien, Holland, Belgien, Frankrig og Tjekkiet.  
 
På trods af det nuværende midlertidige gasoverskud i Europa vil naturgas fortsat 
spille en stigende rolle i det europæiske energimix. Den 15. december 2011 
vedtog Europa-Kommissionen sin "Energy Roadmap 2050", der er en køreplan, 
som danner grundlaget for udviklingen af rammerne for en langsigtet europæisk 
energipolitik – sammen med alle interessenter. Ifølge denne plan "vil gas være 
afgørende for omdannelsen af energisystemet". 
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Europa-Kommissionen erkender, at "udskiftningen af kul (og olie) med gas på 
kort til mellemlangt sigt vil kunne bidrage til at nedbringe emissionerne med 
eksisterende teknologier indtil mindst 2030 eller 2035. Selv om efterspørgslen på 
gas til boliger kan falde med en fjerdedel i 2030 på grund af tiltag til 
energieffektivisering af boligsektoren, vil den forblive høj i andre sektorer bl.a. 
energisektoren over en længere periode."1 
 
Europa-Kommissionen bemærker endvidere, at "med teknologien i udvikling, kan 
gas komme til at spille en stadig større rolle i fremtiden" og "det kan fortsat være 
nødvendigt at tegne langsigtede gasforsyningskontrakter for at sikre investeringer 
i gasproduktion og transmissionsinfrastrukturer." Europa-Kommissionen 
understreger, at for at "støtte en reduktion af brugen af kul i elproduktion og 
integrere vedvarende energi [...] er der behov for fleksibel gaskapacitet".2 
 
Nord Stream er en del af denne løsning. Gasproduktionen i EU falder i takt med 
at gasforekomsterne i Nordsøen udtømmes og samtidig forventes EU’s miljø- og 
klimapolitik at fremme gas. Ikke blot udleder gas meget mindre CO2 end andre 
fossile brændstoffer, men gas vil også spille en nøglerolle som supplement til de 
foretrukne, men ustabile vedvarende energikilder.  
 
Strategisk værdi for Europa og Rusland 
 
Nord Streams rørledninger har transporteret gas til Gazproms 
samarbejdspartnere og kunder i Europa siden november 2011. Idriftsættelsen af 
hele Nord Stream var en historisk milepæl i energisamarbejdet mellem Rusland 
og Europa. De nye rørledninger udgør nu en fast forbindelse mellem det 
europæiske og det russiske gasnet og giver Europa direkte adgang i mindst 50 år 
til nogle af verdens største gasreserver i Rusland. 
 
Nord Stream er et strategisk vigtigt kommercielt projekt for både EU og Rusland. 
Alle fem medlemmer af konsortiet er engagerede i dets succes. De fire 
europæiske energikoncerner har behov for en sikker og effektiv måde at modtage 
den gas, de har kontrakt på, fra russiske Gazprom, som på sin side har behov for 
sikre og effektive ruter til markedet.  
 
Nord Streams privatfinansierede budget på 7,4 mia. euro har også haft en 
økonomisk stimulerende virkning for mange brancher i Europa og Rusland. Nord 
Stream-konsortiet har tildelt store kontrakter til virksomheder inden for stål, 
rådgivende ingeniørvirksomhed, bygge- og anlæg, rørlægning og logistik m.m. fra 
11 europæiske lande samt Rusland.   
 
Spredning af gasforsyningsruter giver øget sikkerhed 
 
De nye rørledninger udgør nu en yderligere konkurrencedygtig mulighed for 
levering af gas fra Ruslands reserver til de europæiske forbrugere. Det er et 
moderne rørledningssystem af højeste kvalitet uden mellemliggende 
kompressorstationer, og det er underlagt færre skatter og transitafgifter end 

                                                 
1 
European Commission Communication, Energy Roadmap 2050. 15 December 2011, s. 11. 

2 
ibid, s. 15. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:EN:PDF
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onshore systemer, da størstedelen af ruten ligger på dybt vand uden for 
territoriale farvande. 
 
For Gazprom er Nord Streams effektive og moderne rørledninger en ekstra, 
nordlig rute med kapacitet til at forsyne EU med 55 mia. m3 gas om året. For EU 
hjælper diversificeringen af gasruterne til en forbedring af forsyningssikkerheden. 
Indtil Nord Streams første rørledning blev sat i drift, blev 80 pct. af Ruslands 
gaseksport til Europa leveret gennem et forældet ukrainsk rørledningssystem, der 
blev bygget i 1970’erne. I enhver branche bliver det generelt betragtet som 
risikabelt for både leverandør og kunde at være så afhængig af en enkelt adgang 
til markedet – ikke mindst når det er en, der i den grad trænger til reparation og 
fornyelse.  
 
Nord Stream giver Rusland en tredje gasforsyningsrute til EU ud over de 
eksisterende transitruter gennem Ukraine og Hviderusland. Den giver Gazprom 
og virksomhedens europæiske partnere større teknisk fleksibilitet til at imødegå 
de skiftende krav fra EU, ligesom den minimerer risikoen for flaskehalse på 
tidspunkter, hvor der er sæsontravlhed, og hvor andre rørledninger er midlertidigt 
lukket ned på grund af vedligehold eller andre årsager.  
 
Gazprom træffer beslutning om den mest effektive brug af de forskellige 
muligheder, da gasflowet gennem Nord Stream bliver baseret på markedets 
efterspørgsel. Den ekstra tekniske fleksibilitet, som Nord Stream tilbyder, vil også 
sætte Gazprom i stand at reagere effektivt på vekslende efterspørgsel på 
spotmarkedet. 
 
Sikker og miljømæssig forsvarlig rute til markedet 
Nord Stream har været dybt engageret i sikkerhed og miljøvenlige løsninger lige 
fra begyndelsen af projektet over anlægsfasen til den nuværende driftsfase. 
 
Rørledningens rute gennem Østersøen blev aftalt med myndighederne i de fem 
lande, hvis territorialfarvande rørledningerne nu passerer igennem. Den nøjagtige 
rute er resultatet af mange års grundige analyser af mange faktorer: teknik, miljø, 
økonomi og forsyningssikkerhed.  
 
I planlægningsfasen investerede konsortiet 100 mio. euro og indgik i en række 
omfattende dialoger og høringer med regeringer, myndigheder, eksperter og 
interessenter i alle Østersølandene for at sikre, at rørledningens design, rute, 
konstruktion og drift blev sikker og miljømæssigt forsvarlig. 
 
I planlægningsfasen gennemførte Nord Stream ligeledes de mest omfattende 
undersøgelser af Østersøen til dato og er indstillet på at dele fundene med 
forskere og andre interessenter.  
 
Nord Stream blev ført uden om dumpningsområder for ammunition. Terrænet 
langs ruten blev nøje undersøgt og renset for ammunition forud for rørlægningen. 
Nord Stream benytter sig af den mest avancerede teknologi for at leve op til de 
højeste internationale sikkerhedsstandarder i forbindelse med driften af 
rørledningerne. 
 
I 2016 vil der have været investeret i alt 40 mio. euro i overvågningsaktiviteter.  
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Seksten overordnede parametre bliver målt på omkring 1.000 målestationer 
(herunder undersøgelser af det fysiske og kemiske miljø f.eks. vandkvalitet og 
havbundssediment; det biologiske miljø med bestande af fugle, fisk og 
havpattedyr; det socioøkonomiske miljø med kommercielt fiskeri og potentielle 
indvirkninger på kulturarven) under anlægsarbejdet og de første tre år af driften 
for at sikre, at virkningerne på miljøet bliver så minimale som muligt. Nogle af 
virkningerne viser sig tilmed at være mindre end forudset i VVM-redegørelserne. 
 
For yderligere information, se venligst www.nord-stream.com. 
 
 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

Medie Hotline: +41 41 766 91 90 

E-mail: press@nord-stream.com 

 

http://www.nord-stream.com/
file://ber-file-01/Daten/Nord%20Stream/07_Information%20Material/01_White%20Papers/Dokumente%20und%20Einstellungen/Dokumente%20und%20Einstellungen/mvuorimaeki/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/gknolle/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/chhanmau/Documents%20and%20Settings/Myriam%20Hocquet/nwindisch/mcristin/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2C9/press@nord-stream.com

