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National Grid Viking Link Limited (NGVL) og Ener-
ginet.dk er i gang med at udarbejde et forslag til 
en ny jævnstrømsbaseret højspændingsforbindel-
se mellem Storbritannien og Danmark, der skal 
sluttes til det danske og britiske transmissionssy-
stem. Projektet kaldes Viking Link.

Viking Link vil give en mere effektiv udnyttelse af ved-
varende energi, adgang til bæredygtig elproduktion og 
forbedret forsyningssikkerhed. Forbindelsen vil således 
være en samfundsøkonomisk fordel for både Danmark 
og Storbritannien og Europa som helhed.

Viking Link bidrager til Europa-Kommissionens mål om et 
fælles energimarked, da forbindelsen giver mulighed for 
at transportere vedvarende energi derhen, hvor forbruget 
er, og da den vil medvirke til at give forbrugerne adgang 
til billig, sikker og grøn energi. Viking Link er derfor opført 
på EU’s liste over projekter af fælles interesse (Projects of 
Common Interest (PCI)). 

Som PCI-projekt er Viking Link underlagt Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning om retningslinjer for den 
transeuropæiske energiinfrastruktur, også kaldet Infra-
struktur-forordningen. 

Infrastruktur-forordningen er udarbejdet for at sikre ret-
tidig udvikling og sammenhæng mellem de europæiske 
energinet. Den indeholder retningslinjer for at effektivisere 
godkendelsesprocedurerne for større energiprojekter, der 
bidrager til europæiske energinet.

Billig, sikker og grøn energi

PARTERNE I PROJEKTET

Viking Link er udviklet af National Grid 
Viking Link Limited (NGVL) og Energinet.dk 
i fællesskab. 

National Grid Viking Link Limited er et 
100 % ejet datterselskab af National Grid 
Group og har fået tildelt licens til en ud-
landsforbindelse af den britiske energimyn-
dighed Ofgem. NGVL er juridisk set adskilt 
fra National Grid Electricity Transmission 
Plc. (NGET), som har licens til at eje og dri-
ve højspændingsnettet i England og Wales.

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig 
virksomhed under Energi-, Forsynings- 
og Klimaministeriet. Vi ejer og driver det 
overordnede el- og naturgasnet i Danmark 
og har ansvaret for sikker energi til landets 
borgere, virksomheder og institutioner – 
nu, i morgen og i årene fremover. Gennem 
internationale, markedsbaserede løsninger 
og samarbejde på tværs af energisektorens 
værdikæde stræber vi efter at opnå balance 
i et bæredygtigt energisystem med stigende 
mængder vedvarende energi.
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Viking Link er et forslag om en 1.400 MW høj-
spændingsforbindelse baseret på jævnstrøm, der 
skal forbinde de danske og britiske elsystemer 
ved Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i 
Lincolnshire i England. 

Viking Link vil få en samlet længde på ca. 760 km og skal 
efter planen være i drift i 2022.

Det tekniske projekt
Viking Link kommer til at bestå af søkabler og landkabler, 
eventuelt med et fiberoptisk kabel. Kablerne tilsluttes 
en omformerstation i Storbritannien og Danmark, som 
kobles til det eksisterende elsystem.

På havet vil projektet bestå af to jævnstrømsbaserede 
højspændingskabler, der graves ned i havbunden. Kabel-
strækningen mellem Storbritannien og Danmark er ca. 
630 km lang. 

Søkablerne vil passere gennem britisk, hollandsk, tysk og 
dansk territorialt farvand. 

Landkablet vil for den britiske del af projektet være ca. 
55 km lang, mens det for den danske del af projektet vil 
være ca. 75 km lang. Jævnstrømskablerne på land og de 
fiberoptiske kabler vil blive nedlagt i én kabelgrav.

Omformerstationer
Viking Link indebærer, at der skal bygges to omformer-
stationer, en i Storbritannien og en i Danmark. Bygninger-
ne for hver station vil fylde et areal på omkring 4-5 hektar. 
Der kan blive behov for yderligere arealer til tilkørselsveje 
og miljøforanstaltninger. I anlægsperioden vil der også 
være et midlertidigt behov for arealer til nedlægnings- og 
leverandørfaciliteter. 

En typisk omformerstation omfatter forskelligt teknisk 
udstyr, hvoraf noget skal placeres indendørs i en række 
store bygninger med en højde på op til 24 meter. En 
typisk omformerstation omfatter:

• Kontrolrum
• Omformerelektronik og tilhørende jævnstrømsudstyr
• Koblingsanlæg baseret på vekselstrøm
• Transformere og andet tilhørende vekselstrømsudstyr 
• Supplerende udstyr og reservedelsbygninger

Projekteringen af bygningerne og anlægsområdet for-
ventes afsluttet, når anlægskontrakterne tildeles i 2018, 
under hensyntagen til de vilkår, der måtte være knyttet til 
myndighedernes tilladelser. 
 

Hvad er Viking Link?
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Storbritannien Danmark

HVAC HVDC HVAC

HVAC = Højspænding vekselstrøm
HVDC = Højspænding jævnstrøm

1. Eksisterende net
2. Station
3. Omformerstation

4. Landkabler
5. Søkabler
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Kontrolbygning
Jævnstrømshal

Ventilhal

Ventilhal

Vekselstrømsreaktor

Vekselstrømsreaktor

Transformere

Transformere

Lager

 Koblingsanlæg og filtre

Nedgravede landkabler
Omformerstationerne er forbundet ved hjælp af søkabler 
og nedgravede højspændingskabler baseret på jævns-
trøm. Kablerne er typisk ca. 150 mm i diameter med en 
spænding på 500 kilovolt.

I Storbritannien vil nedgravede vekselstrømskabler forbin-
de omformerstationen med den eksisterende højspæn-
dingsstation.

HVORFOR JÆVNSTRØM?

Jævnstrøm anvendes i lange elforbin-
delser på grund af de minimale tab 
under transport af elektricitet over store 
afstande. Jævnstrøm skal konverteres 
til vekselstrøm, før den sendes videre til 
forbrugerne. 
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I projektudviklingsfasen har der været fokus på 
søkablernes rute, og der er gennemført flere ana-
lyser af mulige placeringer. 

Resultatet af analyserne er blevet drøftet med en lang 
række myndigheder og interessenter i England, Dann-
mark, Tyskland og Holland. 

På baggrund af feedback fra myndigheder og interessen-
ter er der gennemført en vurdering af de identificerede 
arealmæssige begrænsninger samt en økonomisk vurde-
ring af mulige kabelkorridorer. Desuden er der igangsat 
en havbundsundersøgelse, som vil blive gennemført i 
foråret og sommeren 2016. Undersøgelsen vil give en 
bedre forståelse af havbunden fra både et miljømæssigt 
og teknisk perspektiv.

De primære arealmæssige begrænsninger i de alternative 
kabelkorridorer omfatter bl.a. nærhed til transportkor-
ridorer, gennemkrydsning af Natura 2000-områder og 
andre beskyttede områder, økologisk følsomme områder, 
væsentligt forøget søkabellængde og konflikter med 

fysisk planlægning af havområder. Den korridor, som 
vil være genstand for nærmere undersøgelse, går uden 
om beskyttede havmiljøområder i Danmark, Tyskland og 
Holland.

Selv om der kun er ringe mulighed for at styre uden om 
alle beskyttede områder i det britiske område, forsøger 
projektet i det undersøgte område så vidt muligt at mini-
mere kontakt med disse områder under hensyntagen til 
umiddelbare planer for marine anlæg, områder med skrå-
nende terræn og vanskelige havbundsforhold. Desuden 
forsøger projektet at minimere kablets samlede længde.

På baggrund af resultaterne af havbundsanalysen kan 
det være nødvendigt at ændre ruten af hensyn til skibs-
vrag, arkæologiske fund og bunddyr samt for at undgå 
geologiske farer og uhensigtsmæssige havbundsforhold 
mv.

I løbet af sommeren 2016 inviterer projektet til offentlige 
møder i både Danmark, Tyskland, Holland og Storbritan-
nien med henblik på en høring af projektet.

Kablernes rute til havs

GB
DK

NL
DE

GB

NL
DE

DK
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I Storbritannien vil Viking Link blive tilsluttet trans-
missionssystemet i 400 kV-stationen i Bicker Fen. 

Anlægsarbejdet på land vil omfatte:
• nedgravning af to underjordiske jævnstrømskabler i én 

kabelgrav mellem Lincolnshires kyst og en omformer-
station 

• en omformerstation, som vil blive placeret i nærheden 
af stationen Bicker Fen 

• op til seks vekselstrømsbaserede højspændingskabler 
mellem omformerstationen og stationen Bicker Fen.

Alle de britiske installationer på land kræver plantilladelse 
i henhold til Town and Country Planning Act 1990, og an-
søgninger vil blive indgivet til de lokale planmyndigheder i 
nødvendigt omfang.

Mulige placeringer af ilandføringspunktet, hvor søkablet 
kommer i land, og omformerstationen er blevet vurde-
ret. Der har været drøftelser med repræsentanter fra 
lokale myndigheder og øvrige høringsparter, og Viking 
Link-teamet har afholdt møder med byråd og lokale bor-
gere, der bor i nærheden af mulige placeringer.

Valg af placeringer er baseret på en trinvis tilgang, hvor 
mulige placeringer er udpeget med hensyntagen til mu-
lige påvirkninger på miljøet og lokalsamfundet, relevant 
planlægningspolitik samt tekniske anlægsforhold. 

Dette arbejde har resulteret i tre mulige ilandføringspunk-
ter og fire mulige placeringer af omformerstationen. En 
offentlig høring heraf har fundet sted i perioden 11. april - 
20. maj 2016. Når NGVL har taget stilling til den modtag-
ne feedback, vil virksomheden i løbet af sommeren 2016 
offentliggøre den foretrukne placering af omformerstatio-
nen og ilandføringspunktet.

Yderligere høringer om mulige kabelruter mellem det 
foretrukne ilandføringspunkt og den foretrukne omfor-
merstation vil finde sted i løbet af sommeren 2016. NGVL 
vil også foretage en høring om design af omformerstati-
onen.

Yderligere oplysninger om overvejede alternative place-
ringer af tilslutningspunktet, og hvordan stationen i Bicker 
Fen blev valgt, kan fås i Viking Link Strategic Options Re-
port (April 2016), der kan ses på projektets hjemmeside.

Kortet nedenfor angiver det overordnede undersøgel-
sesområde, som er defineret for projektet. Desuden er 
der identificeret et område til kabelkorridorer baseret på 
det udvalgte ilandføringspunkt og omformerstationer. 
Alternative korridorer, der tager hensyn til byggeri samt 
det naturlige og fysiske miljø, vil blive fastlagt inden for 
dette område med henblik på yderligere vurdering. Der vil 
herefter blive fastlagt en kabelrute inden for den foretruk-
ne korridormulighed.

Anlægsarbejder i Storbritannien 
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I Danmark vil Viking Link blive tilsluttet transmissionssy-
stemet i Energinet.dk’s 400 kV-station Revsing i Vejen. 

Anlægsarbejdet på land vil omfatte:
• nedgravning af to underjordiske jævnstrømskabler i én 

kabelgrav mellem ilandføringspunktet ved kysten ved 
Blåbjerg og omformerstationen. 

• en omformerstation, som vil blive placeret ved  
elstationen Revsing.

Den foreslåede placering af installationerne på land 
i Danmark er resultatet af en vurdering af de mulige 
indvirkninger på miljøet og lokalsamfundet samt tekni-
ske forhold. Formålet med denne tilgang er at sikre en 
afbalanceret vurdering af disse faktorer og at identificere 
mulige placeringer af ilandføringspunktet og omformer-
stationen, som er teknisk mulige og økonomisk forsvarli-
ge, og som kan præsenteres i en offentlig høring. 

Den foretrukne kabelkorridor mellem ilandføringspunktet 
og omformerstationen i Danmark er identificeret ved at 
analysere en lang række begrænsninger, herunder pla-
ceringen af boligområder og anden fysisk planlægning. 
Viking Link-projektet har drøftet mulighederne med lokale 
myndigheder og øvrige berørte myndigheder.

Mulige tilslutningspunkter til transmissionssystemet er 
blevet overvejet, og muligheden for tilslutning er blevet 
vurderet. Revsing er blevet udpeget som den foretrukne 
løsning i forhold til forsyningssikkerhed og minimering 
af kabellængderne. Flere ilandføringspunkter har været 
under overvejelse, bl.a. Blåbjerg, Fanø og Skallingen. 
Blåbjerg er den foretrukne løsning. 

Anlægsarbejdet i Danmark gennemføres i overensstem-
melse med den danske planproces som fastsat i Planlo-
ven 2015 og vil blive genstand for en VVM-redegørelse. 

Anlægsarbejder i Danmark 
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Der er gennemført en række undersøgelser, som 
danner grundlag for udpegning af sø- og landka-
belruterne samt placeringen af ilandføringspunk-
ter og omformerstationer. Miljøhensyn og hørin-
ger vil også indgå i denne proces.

Som led i ansøgningerne om tilladelse til opførelse af pro-
jektet vil Viking Links mulige påvirkninger af alle relevante 
fysiske og biologiske miljøer samt mennesker blive taget i 
betragtning, enten via VVM-redegørelser eller andre rele-
vante miljøvurderinger, og eventuelle negative miljøpåvirk-
ninger vil blive søgt minimeret i videst muligt omfang.

Mulige kumulative påvirkninger, herunder også på tværs 
af landegrænserne, vil blive beskrevet og vurderet for 
hver ansøgning. Disse påvirkninger vil blive beskrevet i 
et separat dokument, hvor projektet beskrives fra start til 
slut.

De mulige påvirkninger vil blive vurderet i forhold til anlæg 
og drift samt demontering af de enkelte elementer i pro-
jektet, såfremt lovgivning kræver det.

Mulige påvirkninger fra anlægget på havet
Anlægsfasen
Anlægsfasen for elementer på havet kan have en påvirk-
ning på miljøet, som dog vil være midlertidig og relativt 
kortvarig.

Mulige påvirkninger fra nedlægning af søkabler, f.eks. af 
biotoper og fredede arter som følge af bl.a. sediment-
spredning, vil blive vurderet, og såfremt der påvises 

negative miljøpåvirkninger, vil der blive truffet passende 
afhjælpende foranstaltninger i tæt samarbejde med rele-
vante myndigheder og tekniske rådgivere.

Driftsfasen
Det magnetfelt, som de jævnstrømsbaserede søkabler 
producerer, vil blive beregnet i forbindelse med udarbej-
delsen af de endelige ansøgninger. Magnetfeltet vil blive 
vurderet af eksperter for at fastslå, om kablerne påvirker 
miljøet.

Mulige påvirkninger

FAKTORER, DER SKAL 
VURDERES
Påvirkninger, der kan behandles i den 
indledende fase og VVM-redegørelsen, 
omfatter bl.a.:
• Miljøpåvirkninger

• Støj og vibrationer

• Arkæologiske og historiske fund

• Visuel påvirkning (omformerstation)

• Magnetfelter

• Fysisk planlægning og anvendelse af 
rekreative områder

• Arbejdsmiljø
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Selv om jævnstrømsbaserede højspændingskabler er 
konstrueret til at eliminere eksterne elektriske felter, vil der 
være elektromagnetiske felter overalt, hvor der anven-
des eller transporteres elektricitet. NGVL og Energinet.
dk arbejder sammen med relevante myndigheder for at 
sikre forsvarlig drift af alle anlæg og overholdelse af alle 
relevante uafhængige sikkerhedsstandarder, herunder 
EU’s anbefalede eksponeringsretningslinjer.

Demontering
Viking Link har en forventet levetid på 40 år. Det er derfor 
vanskeligt at forudsige, hvilken lovgivning der gælder for 
demontering af infrastruktur på havet på det tidspunkt. 
I de fleste tilfælde vil påvirkningerne fra demonteringen 
svare til påvirkningerne i anlægsfasen og vil blive vurde-
ret på demonteringstidspunktet. Passende afhjælpende 
foranstaltninger vil herefter blive iværksat efter behov.

Mulige påvirkninger fra anlægget på land
Anlægsfasen
Anlægsfasen for elementer på land i Storbritannien og 
Danmark kan have en negativ indvirkning på miljøet, 
som kan strække sig over en 2-3-årig periode. Selv om 
påvirkningerne vil være midlertidige, vil de blive vurderet 
af Viking Link, og der vil blive iværksat tiltag til enten at 
undgå eller minimere dem. 

Mulige påvirkninger som følge af nedlægning af kablerne 
i beskyttede naturområder som f.eks. Natura2000-områ-
der på land i Danmark vil blive vurderet i tæt samarbejde 
med relevante myndigheder, og der vil blive foreslået 
passende afhjælpende foranstaltninger.

Flere af elementerne på land kan påvirke dyreliv, der er 
beskyttet af national lovgivning. Afhjælpende foranstalt-
ninger vil blive identificeret for at minimere eventuelle 
påvirkninger.

Mulige påvirkninger som følge af anlægsfasen på land 
kan også omfatte lokalsamfund og den brede offent-
lighed i form af trafik og byggestøj i det område, hvor 
anlægsarbejdet udføres på det pågældende tidspunkt. 
Disse påvirkninger vil blive vurderet ved hjælp af en 
VVM-redegørelse, og afhjælpende foranstaltninger vil 
blive foreslået i nødvendigt omfang. 

Driftsfasen
Selv om jævnstrømsbaserede højspændingskabler på 
land er konstrueret til at eliminere eksterne elektriske 
felter, vil der være elektromagnetiske felter overalt, hvor 
der anvendes eller transporteres elektricitet. NGVL og 
Energinet.dk arbejder sammen med relevante myndig-

heder for at sikre forsvarlig drift af alle anlæg og overhol-
delse af alle relevante uafhængige sikkerhedsstandarder, 
herunder EU’s anbefalede eksponeringsretningslinjer. Det 
magnetfelt, som produceres af jævnstrømskablerne, vil 
have samme styrke som jordens naturlige magnetfelt.

Vi er klar over, at mange kan være bekymrede over om-
formerstationernes størrelse og visuelle virkning. Viking 
Link vil derfor arbejde sammen med relevante myndig-
heder i forhold til bygningsdesign, byggematerialer samt 
eventuelle lokale miljøtiltag.

Demontering
Viking Link har en forventet levetid på 40 år. Gælden-
de lovgivning på det tidspunkt vil blive fulgt i forhold til 
fjernelse eller genanvendelse af elementer på land. I de 
fleste tilfælde vil påvirkningerne fra demonteringen svare 
til påvirkningerne i anlægsfasen og vil blive vurderet på 
demonteringstidspunktet. Passende afhjælpende foran-
staltninger vil herefter blive iværksat efter behov.

AFHJÆLPENDE 

FORANSTALTNINGER

Projektet tager hensyn til de miljøkrav, 
der måtte gælde for de mulige placerin-
ger af kabelruter, ilandføringspunkter og 
omformerstationer, med henblik på så 
vidt muligt at undgå beskyttede områder. 
Forud for valget af de foretrukne ruter 
og placeringer har der været gennemført 
høringer af relevante myndigheder, og 
berørte høringsparter og lokalsamfund.

Hvis VVM-redegørelsen eller tilsvarende 
undersøgelse viser, at projektet berører 
beskyttede områder, vil passende afhjæl-
pende foranstaltninger blive identificeret 
og foreslået som en del af ansøgningerne 
om tilladelse.
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Tidsplan
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Viking Link vil overholde alle gældende nationale 
love og regler for PCI-projekter i forbindelse med 
indhentning af de nødvendige tilladelser. 

I forhold til de britiske, danske og hollandske områder vil 
proces for VVM-redegørelsen eller tilsvarende miljøvur-
dering blive fulgt. For det tyske område har den kompe-
tente myndighed meddelt, at en VVM-redegørelse ikke er 
påkrævet. Ifølge loven kræver PCI-projekter et ensartet 
niveau for høring af interessenter og offentlighedens 
deltagelse. 

I henhold til infrastruktur-forordningen opdeles tilladelses-
processen i to hovedprocedurer – proceduren før indgi-
velse af ansøgningen og den lovpligtige tilladelsesproces. 

I proceduren før indgivelse af ansøgningen skal parterne 
i projektet (NGVL and Energinet.dk) gennemføre mindst 
ét offentligt møde i hvert medlemsland. Samtlige høringer 
skal finde sted senest to måneder efter startdatoen for 
den første offentlige høring. Parterne i Viking Link-projek-
tet afholder i perioden juni-august 2016 høringer i alle fire 
lande, der berøres af projektet, i overensstemmelse med 
konceptet for offentlighedens deltagelse, der er en del af 
kravene i infrastruktur-forordningen.

Viking Link gennemfører i løbet af sommeren 2016 en 
afgrænsning af projektet (scoping) og vil i denne forbin-
delse samarbejde med relevante høringsparter og berør-
te myndigheder. Viking Link vil her se nærmere på de fak-
torer, der skal indgå i VVM-redegørelsen eller tilsvarende 
undersøgelse, samt fastlægge omfang og metode. 

Bidrag og feedback fra høringsfasen vil blive taget i 

betragtning i forbindelse med udarbejdelse af et scoping 
dokument, der afgrænser emner, der skal behandles i 
miljøvurderingen for projektet, samt projektforslaget og 
ansøgningerne. 

I henhold til infrastruktur-forordningen vil der blive udar-
bejdet en høringsrapport til dokumentation af, hvordan 
eventuelle input fra offentligheden og interessenter har 
påvirket beslutningerne om projektets udvikling. 

Ansøgningsproceduren i hvert område sikrer, at eventuel-
le miljøpåvirkninger og input fra offentlige høringer tages 
i betragtning i de beslutningsprocesser, der formodes at 
danne grundlag for fastsættelsen af vilkårene for tilladel-
serne. Anlægsarbejder vil ikke blive påbegyndt, før de 
samlede afgørelser er blevet bekræftet.

Myndighedsproces og 
offentlighedens deltagelse

Læs mere om Viking Link

Viking Link har oprettet en hjemmeside på 
dansk, tysk, hollandsk og engelsk:

www.viking-link.dk (dansk)
www.viking-link.de (tysk)
www.viking-link.nl (hollandsk)
www.viking-link.com (engelsk)



PROCEDUREHÅNDBOG FOR PCI-PROJEKTER

Danmark:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/pci-projekter-fael-
les-europaeisk-interesse

Tyskland:
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Allgemeines/DieBundesnetzagentur/Inter-
nationales/Energie/PCI/pci-node.html

Holland:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten-van-europees-belang 

Storbritannien:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311184/
uk_man

Europa-Kommissionens gennemsigtighedsplatform: 
www.ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest

Kontakt parterne i projektet

Energinet.dk

Telefon: 
+45 70 10 22 44 
Åben kl. 8.00-16.00 (CET) mandag 
til fredag

E-mail:
Vikinglink@energinet.dk

Eller skriv til os:
Energinet.dk
Att: Viking Link
Tonne Kjærsvej 65
DK – 7000 Fredericia

National Grid 

Telefon:
+44 (0) 800 731 0561
Åben kl. 9.00-17.00 (britisk lokal tid) 
mandag til fredag. 

E-mail: 
Vikinglink@communityrelations.co.uk


