
CORONA-VIRUS
Sundhed og sikkerhed har højeste prioritet i Energinet. 
Arbejdet med Baltic Pipe udføres derfor med særlige 
tiltag for at mindske smitterisikoen. Energinet følger 
regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger  
og tilpasser løbende retningslinjer for anlægs arbejder  
efter dem.

ARBEJDSOMRÅDE FYN
Skrillinge Strand

FÆNØ

Styrepæle

BALTIC PIPE 
KRYDSER 
LILLEBÆLT 
I 2020

Energinet anlægger Baltic Pipe i samarbejde med det 
polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM. 

Gasledningen forbinder de norske, danske og polske 
gassystemer og vil styrke forsyningssikkerheden.  
Når Polen omstiller fra kul til naturgas, vil det samtidig 
reducere udledningen af CO2. 

Baltic Pipe vil gøre det billigere at få fremtidens grønne 
gas ud til forbrugerne. Store danske virksomheder, 
der bruger gas, ventes at kunne spare flere hundrede 
tusinde kroner om året. 

Rørledningen forventes at give Danmark en samfunds-
økonomisk gevinst på to milliarder kroner. 
 
Hold dig orienteret om arbejdet 
Læs mere om arbejdet på Lillebælt, og tilmeld dig 
vores nyhedsmail på 

 

  
www.energinet.dk/bp-lillebaelt 

EUROPÆISK SAMARBEJDE 

Har du brug for at kontakte os? 

 +45 70 10 22 44

 balticpipe@energinet.dk

HER KRYDSER 
VI LILLEBÆLT
I 2020 krydser Baltic Pipe Lillebælt. Det betyder, at vi 
fylder og støjer i en periode. I lokalområdet vil man 
opleve mere trafik, når vi skal have maskiner og rør 
klar til arbejdet. 

Arbejdet i og ved Lillebælt foregår fra foråret 2020,  
og vi forventer at kunne reetablere og pakke sammen  
i november. Følg med på vores hjemmeside for at få 
en mere detaljeret tidsplan.

ARBEJDSOMRÅDE JYLLAND
Gl. Ålbo



SÅDAN 
FOREGÅR 
ARBEJDET 

På Jyllandssiden etablerer vi en stor byggeplads, hvor 
vi svejser rørene sammen i cirka 700 meter lange  
stykker, som vi trækker over Lillebælt med et stort 
spil, der står på Fyn. 

Inden da har vi gravet en rende, hvor røret skal ligge 
og installeret seks pæle ved Fænø, som skal styre 
røret syd om øen. Når røret er trukket, lægger vi  
sten oven på det og slutter af med at trykprøve det. 

Lillebælt, Fænø Sund og Gamborg Fjord er åbne  
i hele anlægsperioden. Man kan ikke altid se, hvor  
arbejdet foregår under vandet, så hold altid en  
passende sikkerhedsafstand til installationsskibene. 

Hvis du bliver kontaktet af besætningen på et af  
vores fartøjer, så følg deres anvisninger.  

SIKKERHED TIL SØS 

Lillebælt er et unikt naturområde med en alsidig natur 
og et rigt og varieret dyreliv. Læs mere på vores  
hjemmeside om, hvordan vi tager hensyn til fisk  
og havpattedyr som marsvin og sæler. 

www.energinet.dk/bp-lillebaelt 

VI PASSER GODT PÅ 
FISK OG MARSVIN 

Havbundsarbejde

JYLLAND

Opstrengningsplads

Styrepæle

Rørledning Trækwire

Trækspil

FYN

Du kan se en video om, hvordan  
arbejdet kommer til at foregå på  

www.energinet.dk/bp-lillebaelt 

Anlægsarbejdet ved Lillebælt vil støje i perioder.  
Arbejdet på land foregår som udgangspunkt mandag 
til fredag kl. 7-18. Særlige arbejder, som for eksempel 
trækningen af røret tværs over Lillebælt, vil foregå  
i døgndrift. 

Arbejde uden for normal arbejdstid skal godkendes 
af kommunen, og beboere, som påvirkes af arbejdet, 
vil få direkte besked. 

STØJ


