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PRESSEMEDDELELSE 

 

Nord Stream får driftstilladelse til den første af to parallelle 

naturgasrørledninger 

 Den første rørledning er klar til drift i sidste kvartal af 2011 

 Alle forberedelser og trykprøvninger er foregået efter planen 

 Nord Stream-projektet overholder tidsplanen  

 

Zug, 15. juli, 2011. Nord Stream har i dag modtaget tilladelse til drift af 
den første af to parallelle naturgasrørledninger, der skal forsyne EU med 
naturgas. Nord Stream AG skal ansøge Energistyrelsen om tilladelse før, 
hver rørledning sættes i drift. Ansøgningen for den første rørledning blev 
afsendt til Energistyrelsen i marts, præcis to år efter, at Nord Stream 
ansøgte de danske myndigheder om tilladelse til konstruktion af de dele af 
rørledningerne, der går igennem dansk farvand.  
 
Energistyrelsens driftstilladelse er givet, fordi Nord Stream har overholdt 
alle de krav og forpligtelser, der blev stillet fra myndighedernes side i 
forbindelse med konstruktionstilladelsen. Disse forpligtelser gælder både 
før, under og efter selve anlægsarbejdet. Således har Nord Stream 
iværksat et omfattende miljøovervågningsprogram, der sikrer, at rørled-
ningerne ikke har nogen utilsigtede indvirkninger på miljøet.  
 
Driftstilladelsen bygger på Nord Streams ansøgning, der bl.a. indeholder 
detaljerede planer for, hvordan virksomheden garanterer sikker drift og 
vedligeholdelse af naturgasrørledningen. Energistyrelsen slår også fast, at 
Nord Stream AG er ansvarlig for nødberedskab og kommunikation med 
de danske myndigheder. Nord Stream skal også opretholde en 
driftsorganisation, der har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at 
varetage sikker drift af rørledningen. Nord Stream skal også løbende 
informere Energistyrelsen om, hvordan driften af rørledningen forløber. 
 
”Vi er glade over at have modtaget driftstilladelsen for dansk farvand. 
Takket været et godt samarbejde med de danske myndigheder er Nord 
Stream nu et skridt nærmere mod at sikre forsyninger af gas til EU – 
inklusiv Danmark,” siger Nicklas Andersson, Head of Permitting for 
Danmark og Sverige i Nord Stream.  
 
De to rørledninger bliver hver anlagt i tre sektioner. Efter lægning af 
rørled-ning 1 blev hver af dens tre sektioner klargjort og trykprøvet, før de 
blev svejset  
sammen under vandet ved en yderst avanceret svejseproces. 
Trykprøvningen foregik ved et højere tryk end det tryk, rørledningen bliver 
udsat for, når den sættes i drift. Alle prøverne forløb efter planen, og hele 
projektet overholder tidsplanen. 
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Rørledning 1 er planlagt til at blive sat i drift i sidste kvartal af 2011 og 
rørledning 2 på samme tidspunkt i 2012. Rørledningerne er hver 1.224 km 
lange og går fra Lubmin i Rusland til Greifswald i Tyskland. Samlet får de 
en årlig kapacitet på 55 milliarder kubikmeter gas.  
 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
 
Samira Andersson, Permitting Manager Denmark 
mobil: +41 79 874 31 48  
 
Email: press@nord-stream.com 
 
 
Baggrundsinformation: 
Nord Stream er en naturgasrørledning, der vil forbinde Rusland og EU gennem 

Østersøen. EU’s gasimport, der i 2008 var på 320 milliarder kubikmeter (m3), forudsiges at 
vokse til mere end 500 milliarder kubikmeter om året i 2030. På dette tidspunkt vil EU’s 
have et årligt behov for importeret gas på 188 kubikmeter (Kilde: IEA, World Energy 
Outlook, 2011). Ved at forbinde nogle af verdens største gasreserver med det europæiske 
gasforsyningsnetværk vil Nord Stream kunne opfylde næsten en tredjedel af Europas 
merbehov. Projektet bliver et vigtigt bidrag til den langsigtede forsyningssikkerhed og en 
milepæl for energipartnerskabet mellem EU og Rusland. 
 
Nord Stream AG forventer, at den første af to parallelle rørledninger vil være i drift i 2011. 
Hver rørledning bliver ca. 1.220 kilometer lang og får en transportkapacitet på ca. 27,5 
milliarder kubikmeter gas pr. år. Den fulde kapacitet på 55 milliarder kubikmeter gas 
realiseres, når driften af den anden rørledning påbegyndes. Dette er nok til at forsyne 
mere end 26 millioner europæiske husstande. 
 
Nord Stream AG er et internationalt joint venture-selskab, der er stiftet med det formål at 

planlægge, opføre og drive den nye undersøiske gasledning gennem Østersøen. Russiske 
OAO Gazprom har en ejerandel på 51 procent af selskabet. De tyske selskaber BASF 
SE/Wintershall Holding GmbH og E.ON Ruhrgas AG har en ejerandel på 15,5 procent 
hver, mens det hollandske infrastrukturselskab N.V Nederlandse Gasunie og det franske 
energiselskab GDF SUEZ hver ejer 9 procent af selskabets aktier. 
 
Nord Stream er omfattet af retningslinjerne for EUs Transeuropæiske energinetværk 
(TEN-E). I 2006 blev Nord Stream erklæret for et “projekt af europæisk interesse” af EU 

Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Nord Stream er således 
anerkendt som et nøgleprojekt for opfyldelsen af Europas behov for energiinfrastruktur. 
 
Anlægsarbejdet på Nord Stream rørledningen påbegyndtes i april 2010 efter, at 

miljøundersøgelser og planlægning samt en VVM-redegørelse langs ruteføringen var 
gennemført. Tre rørlægningsfartøjer vil være involverede i projektet: Castoro Sei udfører 
størstedelen af anlægsarbejdet i Østersøen. I tysk farvand blev ilandføringen af de to 
rørledninger gennemført af Castoro Dieci. Arbejdet i Finske Bugt varetages af Solitaire fra 
Allseas, som er underleverandør til Saipem. Den første rørledning er planlagt til at blive sat 
i drift i sidste kvartal af 2011, mens den anden rørledning vil blive sat i drift i sidste kvartal 
af 2012. 
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