
 

 

Ansøgning om tilladelse til nedlægning af 60 kV elkabel i søterritoriet. 

Vores Elnet ønsker, at etablerer et nyt 60 kV elkabel mellem 60/10 kV station Kerteminde og 

60/10 kV station Mesinge. Kablet er en ny ringforbindelse som skal sikre forsynings-

sikkerheden, til hele Fyns Hoved området. 

I forbindelse med etablering af det nye kabel, vil det på en del af strækningen være 

nødvendigt, at fremfører kablet på tværs af fjorden via en styrbar underboring. 

Boringen på tværs af fjorden søges begrænset mest muligt, ved at fremfører kablet langs 

markerne på begge sider, frem til det sted hvor fjorden er smallest. 

På stedet hvor kablet ønskes fremført under fjorden, hænger en eksisterende 60 kV luftledning 

som ligeledes krydser fjorden 

Efter færdiggørelse af projektet vil denne luftledning blive fjernet. 

Tekniske informationer. 

Kabeltype, 3x1x630mm2 Pex-Al 72 kV (PEX-isoleret massivt aluminium kabel) 

Krydsning af fjorden ønskes foretaget ved styrbar underboring af 315mm rør som bores fra 

mark til mark på begge sider af fjorden. 

Rørtype 315mm PN16 rør for styrbar underboring. 

Samlet længde ca. 350 meter. 

Der anvendes traditionelt boreudstyr (no-dig) med borestænger, som ikke forventes at være 

årsag til særlige støjgener på det pågældende sted, i forbindelse med udførelsen. 

Tidsplan. 

Arbejdet ønsket foretaget i foråret 2019 

Den forventede varighed for udførelse af den styrbare underboring incl. tilbagetrækning af 

foringsrør er ca. 5 arbejdsdage. 

Søkort/Koordinatliste. 

Vedhæftet fremsendes søkort med angivelse af den planlagte kabeltracé, samt plan med 

angivelse af koordinatpunkter for den planlagte tracé. 

Efter færdiggørelse og indmåling fremsendes tegning med angivelse af endelige koordinater. 

Miljøkonsekvensvurdering. 

Som følge af den valgte arbejdsmetoden til krydsning af fjorden (styrbar underboring), 

vurderes det at udførelsen af arbejdet ikke vil give anledning til miljømæssige påvirkninger på 

de naturbeskyttede områder. 

Der er ved forudgående telefonsamtale med Hanne Christensen aftalt at der som udgangs-

punkt ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering forud for ansøgning om tilladelse. 



 

 

Øvrige relevante oplysninger. 

Der er indgået aftale med Østfyns Museer omkring foretagelse af arkæologiske undersøgelser i 

forbindelse med hele kabellægningsprojektet, Museet har ingen bemærkninger til foretagelse 

af arbejdet i forbindelse boringen på det pågældende sted. 


