Baltic Pipe Project
Ny förbindelse för gasleveranser
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BALTIC PIPE PROJECT

Säker, billig
och mer
hållbar
energi över
gränserna

Baltic Pipe Project är ett strategiskt infrastrukturprojekt med
målet att skapa en ny förbindelse för gasleveranser på den
europeiska marknaden.
Baltic Pipe Project innebär att man kommer att kunna
transportera gas från Norge till Danmark och Polen samt till
slutanvändare i grannländerna. På samma sätt kommer man
att kunna leverera gas från Polen till de danska och svenska
marknaderna.
PROJEKTETS SAMARBETSPARTNERS
Projektet utvecklas i samarbete mellan det danska
stamnätsföretaget för el och gas, Energinet, och det polska
transmissionsnätsföretaget för gas, GAZ-SYSTEM S.A.
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Baltic Pipe Project består av
följande fem huvuddelar
1. GASLEDNING I NORDSJÖN
En ny gasledning i Nordsjön som förbinder de norska och danska
gasledningsnäten

Sverige

Danmark
Danmark

2. GASLEDNING I DANMARK
Utbyggnad av det befintliga danska gasledningsnätet från västra till
östra Danmark
Nordsjön

3. KOMPRESSORSTATION I DANMARK
Kompressorstation på den östra delen av Själland

Tyskland

Östersjön
Polen

4. GASLEDNING I ÖSTERSJÖN
En ny gasledning i Östersjön mellan Danmark och Polen
5. GASLEDNING I POLEN
Utbyggnad av det polska gasledningsnätet

Nya gasledningar
Befintliga gasledningar
Kompressorstaon
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Projekt av gemensamt intresse
Baltic Pipe Project är uppfört på EU-kommissionens lista över
projekt av särskilt europeiskt intresse – så kallade PCI-projekt.
Denna status ges till projekt som har som mål att stärka den inre
europeiska energimarknaden genom att stödja EU:s energipolitiska
mål om säker energi. De viktigaste målen för Baltic Pipe Project
är ökad diversifiering, marknadsintegration, priskonvergens och
säkrad energiförsörjning, i första hand i Danmark och Polen, i
andra hand i Sverige, Central- och Östeuropa (CEE) och Baltikum.

Upphovsmannen ansvarar för publikationens innehåll.
Europeiska unionen tar inget ansvar för hur innehållet
används.
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Värdet av Baltic Pipe Project
Baltic Pipe Project förväntas ge betydande samhällsekonomiska
värden i Polen, Danmark och andra länder i Östersjöområdet
samt i Central- och Östeuropa. Projektet är helt i linje med EU:s
energipolitik, som syftar till en säker energiförsörjning i Europa,
vilket uppnås genom ökad integration av marknaden, användning
av flera olika distributionskällor och hög konkurrenskraft.
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ENERGIFÖRSÖRJNING
Baltic Pipe Project kommer att
bidra till en väsentligt förbättrad
diversifiering av distributionskällorna
i Polen, Danmark, Sverige och
Baltikum samt i Central- och
Östeuropa.
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LÄGRE GASPRISER
I och med tillägget av nya
distributionskällor i alla inblandade
länder kommer de regionala
skillnaderna i gaspriserna sannolikt
att minska, vilket kommer att vara till
nytta för slutanvändarna av naturgas.
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Diversifieringen kommer att ge en
mycket säkrare energiförsörjning för
slutanvändarna – både kommersiella
företag och privathushåll.
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STÄRKER HANDEL OCH
KONKURRENS
Baltic Pipe Project kommer att skapa
förutsättningar för ökad handel och
konkurrens på gasmarknaden
Målet med den europeiska
energipolitiken är att utveckla
en konkurrensutsatt intern
energimarknad. Detta kan
förverkligas genom att man bygger
upp en paneuropeisk integrerad
infrastruktur som möjliggör fri
rörlighet för energi.
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LÄGRE UTSLÄPP
Baltic Pipe Project har potential att
öka användningen av naturgas
som bränsle för slutanvändare och på
energiverk. I Polen, Central- och
Östeuropa och i de baltiska länderna
kan detta innebära att naturgas
ersätter användningen av andra
fossila bränslen, som kol. Därmed kan
projektet även bidra till minskade
utsläpp.
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Viktiga milstolpar i Baltic Pipe Project
VIKTIGT INFRASTRUKTURPROJEKT I EU (2013 OCH 2015)

2013

2016

FÖRSTUDIE

Baltic Pipe Project förs upp på EU:s lista över projekt av

GAZ-SYSTEM S.A. och Energinet undersöker om Baltic Pipe

gemensamt intresse, eftersom projektet stöder en integrerad

Project är möjligt att genomföra. Studien visar att projektet

energimarknad inom EU samt EU:s mål om säker energi.

innebär ökade socioekonomiska värden i Polen, Danmark och
Central- och Östeuroparegionen.

OPEN SEASON-FÖRFARANDE

2017

2017

INLEDANDE OFFENTLIGA SAMRÅDSMÖTEN (2017 – 2018)

Open Season-förfarandet bekräftar marknadens intresse för

Transparens och tidig medverkan från allmänheten är viktiga

Baltic Pipe Project. Aktörerna lämnar bindande anbud om att

när det gäller att utforma det bästa möjliga projektet för

utnyttja gasledningens kapacitet under en period på 15 år för

miljö och samhälle. Allmänheten kan bidra till att avgränsa

gastransporter från Norge genom Danmark till Polen.

studier som en del av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).
Allmänheten kan även bidra till utformningen av projektet och
den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.

INVESTERINGSBESLUT

2018

2018

Energinet och GAZ-SYSTEM S.A. fattar det slutgiltiga

Alla de tekniska delarna av projektet utvecklas på koncept-

investeringsbeslutet.

MKB OCH OFFENTLIGA MÖTEN

TEKNISK UTVECKLING (2018 – 2019)
och detaljnivå.

2019

2019

UPPHANDLING

En miljökonsekvensbeskrivning som bygger på miljöstudier

Upphandling av rörledningselementer samt

både till lands och till havs lämnas till berörda myndigheter.

entreprenaduppdrag för alla bygg- och anläggningsarbeten.

Tillståndsansökan med MKB lämnas till berörda myndigheter.
Möten med allmänheten och myndigeter genomförs i de
berörda länderna längs gasledningen.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSFAS (2020 – 2022)

2020

2022

DRIFTSÄTTNING

Byggandet av alla fem delarna av Baltic Pipe Project inleds för

Baltic Pipe Project etablerar en ny gasledning i Östersjön samt

att skapa förutsättningar för en mer integrerad infrastruktur

i Central- och Östeuropa vilken garanterar flexibel och effektiv

för gas inom EU.

distribution till regionala gasmarknader.
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Människor och miljö

Publik remiss

Det är absolut nödvändigt att Baltic
Pipe Project genomförs med respekt
för människor och miljö. Precis som
med alla större infrastrukturprojekt är
genomförandet av Baltic Pipe Project
beroende av en omfattande studie av
befintliga miljöförhållanden och projektets
potentiella effekter på miljön.

Som en del i MKB-processen
arrangeras samråd där alla som är
intresserade kan bidra med förslag och
kommentarer avseende utformningen
av miljökonsekvensbeskrivningen.
Vidare kommer det att finnas
möjlighet att lämna synpunkter på den
miljökonsekvensbeskrivning som lämnas
in tillsammans med tillståndsansökan.

Innan Energinet och GAZ-SYSTEM S.A.
kan påbörja anläggningsarbeten genom
svensk ekonomisk zon (EEZ) – förutsatt
att den slutgiltiga sträckningen för
rörledningen blir genom svensk EEZ –
kommer en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att lämnas in tillsammans med
tillståndsansökan för byggskedet.

Samrådsfasen sker från januari till och
med mars 2018.
I samband med att tillståndsmyndigheten
handlägger ansökan sker ett
remissförfarande där allmänheten har
möjlighet att yttra sig.
GAZ-SYSTEM S.A. och Energinet
uppmanar alla intresserade att bidra och
delta i samrådsmöten som genomförs i
Danmark, Polen, Sverige och Tyskland.
Information om mötena finns på
www.baltic-pipe.se

Läs mer om projektet på www.baltic-pipe.se

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
Tel. + 48 22 220 18 00
balticpipe@gaz-system.pl
www.gaz-system.pl

