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Udbygningen med havvind er af afgørende betydning for Danmarks evne til at opnå de politisk fastsatte klimamål samt for at sikre en høj

forsyningssikkerhed i en verden, hvor den geopolitiske situation er markant forandret. En række specifikke forhold understreger behovet for at få accelereret

udbygningen:

▪ En klimastrategi med målsætning om en 70% reduktion af klimagasudledninger ift. 1990 samt en ambition om at være klimaneutral i 2050

▪ En Power-to-X-strategi med en målsætning om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030

▪ En intention om at Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi i 2030

▪ En udfordret naturgasforsyning som følge af den geopolitiske situation, både i Danmark og i særdeleshed i EU

Potentialet for havvind i Danmark er stort, og Danmarks andel af den Europæiske målsætning om 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050 er markant. Det afspejles

også i de politiske ambitioner, hvor der således er indgået aftaler, der skal sikre tilvejebringelse af 16GW ny kapacitet, heraf en energiø på 10 GW. Som

følge af Regeringens seneste udmeldinger i Danmark Kan Mere II skal 7-10 GW være installeret allerede i 2030.

Til trods for potentialet, er det en markant udfordring af få realiseret ambitionerne i det tempo, som er krævet. På denne baggrund har Copenhagen

Infrastructure Partners (CIP) analyseret mulighederne for at bidrage til at øge hastigheden af den grønne omstilling gennem de mekanismer der er til

rådighed for at udbygge havvind. I henhold til Lov om fremme af Vedvarende Energi, kapitel 3, har en ansøger hjemmel til at søge om tilladelse til en

forundersøgelse uden for udbud, hvis ansøgeren har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre forundersøgelserne.

CIP har gennemført en omfattende screening af det danske havareal for at identificere områder, som kunne være aktuelle at anmode om en

forundersøgelsestilladelse til. Screeningskriterierne for identifikationen af mulige arealer til udvikling af nye havvindsprojekter har bl.a. omfattet:

▪ Områder, som ikke er reserverede til statslige udbud

▪ Områder, som er udlagt til vedvarende energi eller generel anvendelse i Havplanen

▪ Områder, som ikke er begrænsede som følge af anden udnyttelse (f.eks. militær, sejlads, Natura2000)

▪ Områder, som er til mindst mulig gene for lokalbefolkninger og har begrænset synlighed fra kysten

▪ Områder, som vurderes teknisk og økonomisk egnede til opsætning af havvind (kapacitet på mindst 500MW, attraktive vindforhold og håndterbare

bundforhold)

På denne baggrund er Vikinge Banke identificeret som et attraktivt site. CIP ser frem til den videre dialog om projektet. Henvendelser i den videre proces

bedes stilet til:

Magnus Brogaard Larsen

Director, Copenhagen Infrastructure Partners

Tlf. 20 27 36 09 / Email: mla@cip.dk
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Introduktion
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1 Søfartsstyrelsen, Danmarks havplan, http://havplan.dk. Havplanen blev sendt i høring den 31. marts 2021.Høring sluttede den 30. september 2021 og forhandling og vedtagelse af havplanen forventes at ske i foråret 2022.

Vikinge Banke er et område på 252 km2 beliggende 135 km vest for Ringkøbing Fjord. Området er udpeget

under hensyntagen til naturbeskyttelsesområder, anden infrastruktur og statslige arealreservationer til

vedvarende energi.

Arealet ligger i et, i Havplanen1, udpeget område for ‘Vedvarende energi og energiøer (Ei)', hvilket gør

forundersøgelsesområdet fuldt berettiget til havvind indenfor den nuværende zonetildeling. Det forventes, at

sitet kan udbygges med en havvindmøllepark med en samlet kapacitet på 1140 MW.

CIP har foretaget en analyse af bund- og vindforhold i området, og vurderer at projektet er teknisk og

økonomisk realiserbart. Det er CIPs vurdering, at Vikinge Banke med sin placering i den vestlige del af den

danske Nordsø, giver helt optimale muligheder for at udnytte de gode vindforhold i Nordsøen. Videre

vurderes det, at vanddybder og bundforhold muliggør en realiserbar teknisk løsning.

Områdets placering giver mulighed for at udbygge et projekt af en signifikant skala, som kan opnå en

attraktiv kapacitetsfaktor. Samtidig undgås med denne placering visuelle gener og lokal modstand mod

havvindsudbygningen. Det er CIPs vurdering, at Vikinge Banke giver gode muligheder for at forsyne Power-

to-X anlæg onshore på den jyske vestkyst generelt, og i Esbjergområdet specifikt, ligesom området kan give

mulighed for en offshore brintløsning (brintproduktion i forbindelse med møllen eller placeret på en

platform). Den foretrukne tekniske konfiguration, herunder omfang og placering af tilknyttet brintproduktion,

vil blive bestemt på et senere tidspunkt på baggrund af en dybdegående analyse af teknisk og økonomisk

realiserbarhed af mulighederne, samt af mulighederne for nettilslutning af projektet.

Nærmeste havn som forventes benyttet som installationsbase i forhold til bygge- og anlægsarbejdet er

Esbjerg Havn placeret ~180 km fra forundersøgelsesområdet. Installationen kan således udføres effektivt

og med værdifuld brug af lokale ressourcer og skabe nye arbejdspladser. Det forventes derudover at

havvindmølleparkens drift kan understøttes fra en drift- og vedligeholdelsesorganisation på Esbjerg Havn,

hvorfra personale kan servicere vindmøllerne. Dette vil kræve et permanent drift set-up med fast lokal

bemanding over projektets forventede driftslevetid på minimum 30 år.

Formålet med nærværende ansøgning om forundersøgelsestilladelse, er at kunne igangsætte

forundersøgelser af området for at indsamle information til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for

projektet. Miljøkonsekvensrapporten vil indgå som en del af den endelige godkendelse af etablering af

havvindmølleparken. Herudover vil der som en del af forundersøgelsen blive indsamlet information, som er

nødvendig for at kunne fastlægge projektets endelige udformning og valg af tekniske løsninger.

ForundersøgelsesområdeProjektbeskrivelse – Vikinge Banke (1140 MW)

Oversigt over forundersøgelsesområde. Der ansøges om forundersøgelsestilladelse 

til hele dette areal, men den endelige udformning af havvindmøllepark indenfor dette 

areal vil først afklares på baggrund af forundersøgelserne.



Juridisk grundlag for ansøgning
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1 Lovforslag 234/1999/ specielle bemærkninger til § 14
2 Åben-dør-procedure, Vejledning til ansøgere, Energistyrelsen 2015

Havvind i dansk farvand kan realiseres enten gennem statslige udbud eller gennem den såkaldte åben-dør procedure, som blev etableret i 1999.

Hjemmel for åben-dør proceduren findes i Lov om fremme af Vedvarende Energi, §§ 22 og §§ 23. Det fremgår af §23, stk. 4, at en ansøger har hjemmel til at ansøge om tilladelse til en forundersøgelse uden for

udbud, hvis ansøgeren har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre forundersøgelserne. Tilladelse til forundersøgelser gives til områder, hvor Energistyrelsen finder, at udnyttelse af energi kan

være relevant. Tilladelsen gives som en eneret for et nærmere angivet område og tidsrum, hvorefter en forundersøgelsesrapport skal indsendes til energi-, forsynings-og klimaministeren, som tager stilling til, om

forundersøgelsesrapporten kan godkendes. Godkendes denne, har ansøgeren ret til udnyttelse af den godkendte forundersøgelsesrapport til en efterfølgende ansøgning om etableringstilladelse. Inden idriftsættelse af

havmølleprojektet skal meddeles en elproduktionstilladelse, som skal dokumentere, at vilkårene i etableringstilladelsen er overholdt.

I de særlige bemærkninger til lovforslaget, der blev udarbejdet1 fremgår følgende:

”Bestemmelsen i stk. 1 indebærer endvidere, at der foruden den centrale udbudsprocedure kan tilrettelægges en særlig procedure for enkeltstående projekter, som ikke er en del af de ovennævnte centrale

udbygninger. Det foreslås således, at der tilrettelægges en “åben dør” procedure, hvorefter en ansøgning om tilladelse kan behandles uden forudgående indkaldelse. Såfremt miljø- og energiministeren finder, at

ansøgningen skal behandles, hvilket bedømmes efter objektive kriterier, offentliggør miljø- og energiministeren en meddelelse om den indkomne ansøgning med opfordring til andre interesserede parter om at

indsende deres ansøgning. Denne procedure vil således også give alle interesserede parter lige adgang og vilkår. Eksempler på projekter, som vil kunne blive behandlet efter denne bestemmelse er små og kystnære

projekter, som ikke indgår i den centrale udbudsprocedure, eller projekter, der bygger på opdagelse af nye områder, som ikke indgår i den centrale udbudsrunde.”

Det fremgår således heraf, at formålet med ordningen ikke er fuldt afgrænset og det som udgangspunkt blandt andet kan være at fremme små og kystnære projekter eller at udvikle områder, som ikke

indgår i de statslige udbud. Videre har ordningen været tiltænkt at kunne understøtte en markedsdrevet udbygning af havvind såfremt private aktører har kunne se muligheder for at udvikle projekter alene baseret

på markedsmekanismer.

Andre forhold

Af vejledningen til ansøgere2 fremgår følgende øvrige relevante forhold:

▪ Åben-dør-ansøgninger vil blive afvist i områder, der er udpeget til fremtidige statslige udbud af store havmølleparker.

CIP har gennemgået alle eksisterende arealreservationer og konkluderet, at Vikinge Banke ikke ligger indenfor de statslige arealreservationer

▪ Tilladelse til forundersøgelser kan kun gives til områder, som efter Energistyrelsens vurdering kan være relevante. Der kan således ikke gives tilladelse, hvis etablering af havmøllerne på forhånd må anses for

udelukket fx pga. hensyn til miljø, sikkerhed, skibsfart, fiskeri m.v.

CIP har gennemgået de nævnte hensyn og konkluderet, at havvind ved Vikinge Banke ikke vil resultere i en konflikt med miljø, sikkerhed (militær), skibsfart eller fiskeri

▪ Når Energistyrelsen modtager en ansøgning, vil der blive kigget på den i løbet af 14 dage. I forbindelse hermed konstateres det, om ansøgningen er fuldt oplyst, dvs. indeholder alle de oplysninger og bilag, som er

nødvendig for den videre sagsbehandling. Hvis en ansøgning ikke er fuldt oplyst, vil ansøgeren blive bedt om at indsende de manglende oplysninger inden for en frist.

CIP er til rådighed for eventuelle yderligere forespørgsler for at sikre en fuldt oplyst ansøgning

Ændring af åben-dør proceduren

I lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Lovforslag L 138, vedtaget den 19 maj. 2022, indførtes en afstandsbegrænsning for nye åben dør projekter, således at der ikke kan søges om projekter der

ligger længere væk end 15km fra kysten. Videre gælder der iflg. § 2 Stk. 1. at loven træder i kraft den 1. juli 2022 og ifølge § 2 Stk. 3. finder loven ikke anvendelse på ansøgninger om forundersøgelsestilladelse uden

for udbud efter § 22, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, som er indgivet før lovens ikrafttræden. Da indeværende ansøgning er indgivet indenfor den tidsmæssige ramme af den hidtidige ordning, finder den

seneste ændring således ikke anvendelse herfor.



Oversigt over statslige arealreservationer
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Kilde: Statslig arealreservation (bruttoområder) i Nordsøen og Østersøen udpeget af Energistyrelsen (udpeget d. 16/04/2012, 28/08/2018, 30/11/2018, 30/11/2020 og 13/10/2021

Efter at arealreservationen er blevet offentliggjort, kan der ikke længere indgives ansøgninger efter åben dør-ordningen i de omfattede områder. 

Vikinge Banke

Der er gennem de seneste 10 år løbende foretaget en række reservationer af arealer, som er blevet

forbeholdt statslige udbud. Det fremgår af Lov om fremme af vedvarende energi, at tilladelse til

forundersøgelser udelukkende kan gives i områder, som ikke er omfattet af disse statslige

arealreservationer. For at sikre, at projektforslaget ikke ligger indenfor nogen af disse områder, har CIP

derfor gennemgået alle gældende arealreservationer på baggrund af følgende datapunkter:

Statslige arealreservationer

Reservation foretaget 28. august 2018:

Reservation af tillægsarealer til statslige udbud af havvindmølleparker i forbindelse med

energiaftalen af 29. juni 2018

Reservation foretaget 30. november 2018:

Reservation af en række større arealer som staten har behov for at råde over i det

igangværende arbejde med planlægningen af kommende havvindmølleparker (jf. 10

GW screeningen)

Reservation foretaget 30. november 2020:

Reservation af bruttoområderne til energiøen i Nordsøen og Østersøen

Reservation foretaget 16. april 2012:

Reservation af 6 hovedområder, som vurderes mest relevante for udbygning med

storskala havvind

Reservation foretaget 13. oktober 2021:

Opdatering af arealreservationen for bruttoområdet til energiøen i Østersøen
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Fonde under Forvaltning

▪ 7 fonde med samlet ~15mia EUR under

forvaltning

▪ ~100 blue chip institutionelle investorer

▪ Lav finansiel gearing og signifikant fokus på

risikominimering

▪ Attraktivt stabilt afkast over flere år

▪ Hovedsageligt industriel værdiskabelse

Holdet bag CIP

▪ Etableret i 2012 af ledende medarbejdere fra energisektoren og med PensionDanmark

som grundlæggende investor

▪ 32 partnere med stor erfaring i energisektoren

▪ Team bestående af ~200 industrispecialister på tværs af 30 nationaliteter

▪ Stor variation af kompetencer indenfor selskabsfinansiering, fusion & opkøb,

ingeniørarbejde, konstruktion, projektudvikling og projektstyring

▪ Stort internationalt industrinetværk

▪ Global tilstedeværelse med 6 kontorer på 3 kontinenter

▪ Hovedkvarter i København med ~170 medarbejdere

▪ Lokale projektkontorer og tilstedeværelse i de vigtigste

geografiske områder

▪ CI IV1 investeringsstrategi rettet mod det vestlige

Europe, Nordamerika, visse områder i Asien og

Australien

▪ Sektorspecialist og markedspionér

▪ Markedsleder indenfor vedvarende energi

▪ Fokus på store grønne projekter

▪ Stærk ESG2 forpligtelse

▪ Nordisk oprindelse og virksomhedskultur

Fond Årgang Fondsstørrelse

CI I 2012 EUR 1,0mia

CI IV 2020 EUR ~7,3mia

CI II 2014 EUR 2,0mia

CI III 2017 EUR 3,5mia

CI NMF I 2019 EUR 0,8mia

CI A I 2014 EUR 0,4mia

CI A II 2020 EUR 0,3mia

CIP kerneværdier

Global tilstedeværelse

1) Den juridiske enhed som søger om forundersøgelsestillade er fuldt ejet af CIPs fond IV (CI IV)

2) Environmental, Social, and Governance (ESG)
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32 partnere med omfattende industriel erfaring

CIP-partnergruppe (seniorpartnere, partnere og associerede partnere)

4
Senior 

Partnere

Administrerende Partner

– 25 års energiinfrastruktur erfaring

Senior Partner

– 20 års energiinfrastruktur erfaring

Senior Partner 

– 16 års energiinfrastruktur erfaring

Senior Partner

– 18 års energiinfrastruktur erfaring

75% ejet af 

partnerne og 25% 

ejet af Vestas

Har arbejdet 

sammen de sidste 

10-20 år

Unik kombination af 

praktisk industriel 

erfaring og 

eksekveringsevner

Pionerer i offshore 

vind industrien, 

innovatører og first

movers

Dokumenterede 

resultater fra 

levering af større 

energiinfrastruktur-

projekter

Styrker

Jakob Baruël

Poulsen

Christian T. 

Skakkebæk

Christina Grumstrup 

Sørensen

Torsten Lodberg 

Smed

Flagship Investeringsteam CFO OmrådeCAAP Asset Management

28
Partnere og 

Associerede 

Partnere

Henrik 

Tordrup

Partner

Michael 

Hannibal

Partner

Radu 

Gruescu

Partner

Thomas 

W. Poulsen

Partner

Simon 

Kjær

Partner

Thomas 

Hinrichsen

Partner

Stig 

Pastwa

Partner

Michael 

Ertmann

Ass. Partner

Andreas

Brandt

Ass. Partner

Florian

Kûster

Ass. Partner

Mads S. 

Andersen

Partner

Samuel

Magid

Ass. Partner

Thomas 

Dalsgaard

Partner

Nischal

Agarwal

Partner

NMF Investeringsteam Business Dev. & InvestorrelationerGCF 

Niels 

Holst

Partner

Ole K. 

Sørensen

Partner

Robert 

Helms

Ass. Partner

Pierre 

Martignoli

Ass. Partner

Peter J.

Sjøntoft

Ass. Partner

Niels CHR. 

Boehm

Ass. Partner

Stephanie R.

Brokhattingen

Partner

Steen L. 

Jørgensen

Partner

ETF Investeringsteam

Søren 

Toftgaard

Partner

Karsten

Plauborg

Partner

Felix 

Pahl

Partner

Nicholas B. 

Petersen 

Partner

Philip 

Christiani

Partner1

Mogens 

Thorninger

Partner

Investeringsteam



CIP – overblik over milepæle
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Noter: 1) Inklusiv CI Artemis (appendiksfond til CI I); 2) Team inklusiv deltidsmedarbejdere

2020–2021: CI Energy Transition Fund I

• Fokus på næste generation vedvarende 

energiteknologier for at dekarbonisere “hard-to-

abate” sektorer (Power-to-X)

• Geografisk fokus primært OECD lande i 

Vesteuropa, Nordamerika og Asien

2007–2012: DONG Energy (nu Ørsted) 

• Stiftende partnere i CIP afgørende for 

implementeringen af en af de første grønne 

transitioner af et energiselskab

• Pionerer i havvind, ansvarlige for nogle af de 

største projekter i verden

• Industrialisering af leverandørkæden for havvind

og udvikling af nye finansieringsmodeller

2019: CI New Markets Fund I

• Fokus på investeringer i vedvarende energi, 

primært i Asien og Latinamerika

2012–2014: Etablering af CIP and CI I

• Udvikling af nyt investeringsprodukt som 

muliggør finansielle investorers investeringer i 

storskala energiprojekter

• Havvind, landvind, biomasse og 

transmissionsinvesteringer i Nordvesteuropa

2020–2021: CI IV

• Fortsættelse af Flagship fund strategi baseret på 

en stærk track rekord

• Globalt investeringsscope

2017–2018: CI III

• Største finansielle investor indenfor havvind

• Til stede på fire kontinenter

2021–2022: CI Green Credit Fund I

• CIP’s første gældsfond målrettet efterstillet gæld 

i vedvarende energi og dekarbonisering (samme 

teknologier som øvrige CIP fonde)

2022: CI Advanced Bioenergy Fund I

• Investeringer i produktion af en række 

biobrændsler baseret på bio-nedbrydeligt affald

Team2 på 65 

fuldtidsansatte på 4 

lokationer

Verdens største fond til 

vedvarende energi på 

daværende tidspunkt

C  P I  C   C     

  C  I     I             

Team2 på 195 

fuldtidsansatte på 6 

lokationer

Fondsstørrelse på

EUR 7.3 mia

C  P I  C   C     

  C  I     I             

Team2 vokser fra 4 

i 2012 til 15 i 2014

EUR 1.4 mia1

C  P I  C   C     

  C  I     I             

CI GCF I:

EUR 1.0 mia. (mål)

Team2 på 35 

fuldtidsansatte

EUR 2 mia

lukket i 2014

C  P I  C   C     

  C  I     I             

Team2 på 110 

fuldtidsansatte på 5 

lokationer

EUR 0.9 mia lukket

i Q4 2019

C  P I  C   C     

  C  I     I             

EUR 2.25 mia (mål)

61 3 7 842 5

CI ABF I:

EUR 1.0 mia. (mål)

2014–2016: CI II

• Investorbase af prominente nordiske 

institutionelle investorer

• Stærk position etableret på det amerikanske sol-

og landvindsmarked



Signifikant og diversificeret investeringsportefølje
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▪ CIPs solar PV portefølje består 

af 7 projekter under udvikling 

og konstruktion

▪ Projekter i USA og Europa

▪ Total kapacitet der er idriftsat 

eller under opførelse udgør 

~0,7 GW

▪ Total kapacitet under udvikling 

udgør ~1,5 GW

Solar PV

▪ CIPs havvindsportefølje består 

på nuværende tidspunkt af 16 

projekter som er i forskellige 

modenhedsstadier (udvikling, 

under konstruktion, idriftsatte)

▪ Geografisk differentieret 

portefølje med projekter i 

Europa, USA, Asien og 

Australien

▪ Total kapacitet idriftsat eller 

under opførelse udgør 1,6 GW

▪ Total kapacitet under udvikling 

udgør ~17 GW1 

Havvind

▪ CIPs landvindsportefølje består 

af 12 projekter som er i 

forskellige modenhedsstadier 

(udvikling, konstruktion, 

idriftsatte)

▪ Projekter beliggende i Europa 

og USA

▪ Total kapacitet der er idriftsat 

eller under opførelse udgør 1,4 

GW

▪ Total kapacitet under udvikling 

udgør ~2 GW

Landvind

▪ CIPs termiske portefølje består 

af 8 projekter som er i 

forskellige modenhedsstadier

▪ Projekter i England, Tyskland 

og Australien

▪ Total kapacitet der er 

operationel, under opførelse 

eller under udvikling udgør 

~1,4 GW

Termisk

▪ Andre CIP projekter inkluderer 

energiøer, transmissionsaktiver 

og lageraktiver i Danmark, 

Tyskland og USA

▪ Total transmissions- og 

lagerkapacitet på ~6,2 GW

Andet

1) Projekter inkluderer: Vineyard wind I 800 MW (US); US Zone 522 2200 MW (US); US Zone 544 1200 MW (US); Star of the South 2200 MW (AU); Zhong Neng 300 MW (TW); Jeonnam I&II 500 MW (KR); Korea new sites 4000 MW (KR); Hannibal 250 MW (IT); Scipio 500 MW (IT); Xidao

II 600 MW (TW); ScotWind E1 East Phase 2600 MW (UK); Pentland Array 100 MW (UK)

▪ CIPs Power-to-X portefølje 

består af 5 projekter under 

udvikling

▪ Projekter i Europa og 

Australien og med enten grøn 

ammoniak eller grøn metanol 

som slutprodukt

Power-to-X



CIPs leverancemodel for havvind
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Udvikling af havvindsprojekter sikres gennem tæt samarbejde mellem CIP og COP

1

2

3

O&M Prep.

EPC Director

Consent 

Director
CFO

Project CEO

Styregruppe

Offshore 

Transmission
WTG FOU

Onshore 

Package

Simplificeret projektorganisation

Partner

Partner 

projekt 

team

Procurement 

Director

Engineering 

Manager

• CIP

• CIP er repræsenteret som ejere i projektets bestyrelse og bidrager her til at 

tage centrale beslutninger vedrørende projektet i samarbejde med øvrige 

projektpartnere

• COP

• CIP har et gensidigt eksklusivt samarbejde med Copenhagen Offshore 

Partners (COP) indenfor havvind

• COP er ansvarlige for udvikling og konstruktion af CIPs havvindsportefølje

• Øvrige projektpartnere udlåner typisk ressourcer til projektorganisationen

• COP indsætter typisk 8-12 erfarne havvindsspecialister i projektorganisationen 

for at lede de komplekse infrastrukturprojekter

• Nøgleroller sikres besat af førende eksperter som alle har omfattende erfaring 

fra udvikling og konstruktion af adskillige havvindsprojekter

• Skræddersyet projektorganisation

• Et fælles projektteam med en eller flere potentielle partnere etableres lokalt for 

at sikre 100% transparens og for at facilitere samarbejdet

• Hvert projekt har et uafhængigt team set-up med ~70 fuldtidsansatte under 

konstruktionsfasen

• COP leverer markedsførende havvindsressourcer til det fælles projektteam for 

at facilitere vidensoverførsel, og for at sikre at projektet leveres til tiden og 

indenfor budget

1

2

3



Introduktion til Copenhagen Offshore Partners (COP)
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▪ COPs ledelsesteam har alle erfaring fra stillinger i topledelsen indenfor havvindsindustrien

▪ Ansatte har typisk mindst 10 års erfaring med større infrastrukturprojekter, i særlig grad indenfor havvind, og COP ansatte har været involveret i mere end 15 havmølleprojekter i 

alle modenhedsstadier: fra helt tidlig udvikling gennem konstruktion og til driftsfasen

▪ Holdet har et stærkt personligt netværk indenfor hele havvindens værdikæde

Unik 

havvindserfaring

▪ COP har etableret et netværk af verdensførende specialister i de mest kritiske discipliner (fundamenter, geotekniske forhold og design, vindressourceanalyser m.v.) indenfor 

udviklingen af havvind og har et veletableret samarbejde med disse

Internationalt 

netværk af 

specialister

▪ COP har hovedkvarter i København (samplaceret med CIPs hovedkontor)

▪ Stærk lokal tilstedeværelse med kontorer i Boston, Sao Paolo, Taipei, Tokyo, Seoul, Hanoi, Melbourne, Auckland, Edinburgh, Athen, Milano og Paris

Global 

tilstedeværelse til at 

supportere projekter 

lokalt

▪ COP blev etableret i 2015 og er i dag en verdensledende udvikler af havvind med mere end 200 kompetente og erfarne eksperter indenfor havvind og projektledelse

▪ COP har siden etableringen haft et gensidigt eksklusivt samarbejde med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og har dermed ledet alle CIPs havvindsprojekter

Succesfuldt og unikt 

set-up

▪ Projekter inkluderer Veja Mate (402 MW, Tyskland), Beatrice (588 MW, UK), Vineyard Wind (800 MW, USA), Beothuk (600 MW, Canada), ChangFang Xidao, CFXD (589 MW, 

Taiwan), Zhong Neng (300 MW, Taiwan) og Star of the South (2200 MW, Australien) plus et stort antal yderligere projektmuligheder under udvikling

Succesfuld track 

record

Highlight Detaljer
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COP partnere med omfattende teknisk erfaring

HENRIK SCHEINEMANN
Co-CEO

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med udvikling og 
konstruktion af 2.000 MW havvindmølleprojekter

▪ CEO for 402 MW Veja Mate Offshore Project GmbH, Tyskland 
(2015-2018) og 390 MW vest for Duddon Sands

▪ Udvikling og konstruktion af havvindmølleprojekter i Europa 
og Asien

UFFE JØRGENSEN
Partner, Chief Technical Officer

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med udvikling og 
konstruktion af mere end 3.000 MW havvindmølleprojekter

▪ Projektdirektør for Walney 3 og 4, med en kapacitet på 660 
MW

KLAUS SKOUST MØLLER
Partner

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med at lede udvikling og 
konstruktion af 2.500 MW havvindmølleprojekter, herunder 
som programdirektør for Race Bank, Burbo Bank Extension og 
Gunfleet Sands 3 (demo) havvindmølleparker

LARS THAANING PEDERSEN
Co-CEO

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med udvikling af 2.600 
MW og drift af 9 store havvindmølleprojekter (2.900 MW) i 
Europa

▪ Leder udviklingen af det op til 3.000 MW store Vineyard Wind-
projekt i USA og er ansvarlig for Beothuk JV i Canada

JESPER KRARUP HOLST
Partner

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med udvikling af 3.000 
MW havvindmølleprojekter

▪ Udvikling af havvindmølleprojekter i Taiwan (4 projekter / 
1.900 MW)

MORTEN HJORTKJÆR
Partner, Chief Procurement Officer

▪ Dokumenteret succesfulde resultater for CAPEX-indkøb af 
5.000 MW store havvindmølleprojekter. Forhandlede første 
kommercielle Siemens 6MW DD og Vestas V164 turbine 
leveringsaftaler

▪ Ansvarlig for supply chain management, indkøb og 
kontraktstyring hos Copenhagen Offshore Partners

ALLAN HANNAH
Partner

▪ Dokumenteret succesfulde resultater med at udvikle og levere 
store havvindmølleprojekter >2.000 MW i Europa og USA.

▪ Ansvarlig for udvikling og levering af COPs flydende 
havvindmølle projektportefølje og ansvarlig for 
projektleveringsfunktionen.

COP Ledelsesteam og Lokation

THORBJØRN LUND-POULSEN
Chief Financial Officer

▪ 10+ års erfaring fra internationale virksomheder indenfor 
strategiudvikling, forretningsomlægning, make or buy og 
digitalisering. Erhvervs PhD i præstationsledelse og 
beslutningsvidenskab.

▪ Økonomi, Regnskab, Strategi, IT, Digitalisering
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Det fremgår af Lov om fremme af vedvarende energi, at en ansøger skal vise 

den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne gennemføre 

forundersøgelserne.

I den følgende sektion præsenteres selskabsstrukturen for ansøgeren samt den 

finansielle og tekniske kapacitet, som Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) 

og Copenhagen Offshore Partners (COP) tilsammen tilvejebringer.



Selskabsstruktur og juridisk enhed
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Juridisk enhed for ansøgning

CIPs fond IV (Copenhagen Infrastructure IV K/S) vil søge om tilladelse til at udføre forundersøgelser via

Kolga II Holding Aps som er ejet fælles af CI IVs fondsselskaber. Kolga II Holding Aps er et selskab, som er

oprettet med henblik på at realisere Vikinge Banke projektet.

Introduktion til CIPs fond IV

CIPs fond IV (Copenhagen Infrastructure IV K/S eller CI IV) blev etableret i april 2020 og lukkede i maj 2021

med et samlet investeringstilsagn på mere end 7 mia. EUR, hvilket langt oversteg ambitionen for fondens

størrelse på 5,5 mia. EUR. Fonden opnåede investeringer fra mere end 80 institutionelle investorer,

herunder pensionsselskaber, forsikringsselskaber, familieejede virksomheder og fondsforvaltnings-

selskaber.

CI IVs investeringsstrategi er en fortsættelse af succesen fra fondene CI I, CI II og CI III, og er målrettet

institutionelle investorer med en lang investeringshorisont. CI IV fokuserer på greenfield investeringer

indenfor energiinfrastruktur baseret på robuste investeringsstrukturer. Fonden har et globalt sigte og

diversificerer sine investeringer mellem en række teknologier, herunder havvind, landvind, sol, transmission

lager og affaldsforbrænding i lavrisiko OECD lande i Vesteuropa, Nordamerika, dele af Asien og Australien.

Indenfor ovenstående scope kan fonden foretage investeringer, direkte eller gennem dedikerede

projektselskaber. Herudover kan fonden udstede garantier for konkrete investeringer inklusiv (men ikke

begrænset) til myndigheder, hvis dette måtte kræves, ligesom der kan udstedes garantier for godkendte

fremtidige finansielle overførsler til investeringer. Dette kræver at de samlede forpligtelser ikke overstiger

fondens totale ubenyttede midler på ethvert givet tidspunkt og at forpligtelserne ikke overstiger 10% af de

samlede forpligtelser i fonden med mindre det er blevet eksplicit godkendt af investorerne.

Copenhagen Infrastructure IV K/S 

Introduktion til Kolga II Holding Aps og CIP fond IV

Investorer

CI IV GP Aps

(el. lign)

Copenhagen 

Infrastructure 

Partners 

(Manager)

Kolga II 

Holding 

Aps

InvesteringInvesteringInvestering Investering

Juridisk enhed i 

ansøgningen

Selskabsstruktur
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1) Copenhagen Infrastructure IV Annual Internal Report 2021. Bilag B giver yderligere supplerende regnskabsoplysninger (årsrapporter for 2020 og 2021 for Copenhagen Infrastructure IV K/S)

2) Åben-dør-procedure, Vejledning til ansøgere, Energistyrelsen 2015

Status på ubenyttede midler

De totale ubenyttede midler i fonden udgjorde pr. 31. december 2021 6,04 mia. EUR, hvilket fremgår af 

Copenhagen Infrastructure IVs interne årsrapport for 2021 (se udsnit til højre og vedlagte bilag A)1.

Uddrag af governance struktur

Følgende væsentlige forhold er relevante for at dokumentere tilstrækkelig finansiel kapacitet:

▪ Når en investor har forpligtet sig til en investering i fonden, kan denne forpligtelse ikke trækkes tilbage

▪ Hvis en investor i fonden ikke er i stand til at honorere et cash call, er fonden forpligtet til enten:

‒ at optage et banklån svarende til udeståendet på anmodning fra CIP eller

‒ at udstede et nyt cash call til de øvrige investorer eller

‒ at foretage et tvangssalg af den pågældende investors investering til 80% af Fair Marke Value (FMV) 

eller til det højeste bud modtaget fra de øvrige fondsinvestorer

▪ CIP kan som fondsforvalter anmode om et træk fra fonden, som skal honoreres indenfor et varsel på 10 

dage. Anmodninger kan på ethvert givet tidspunkt ske op til det fulde ubenyttede beløb til rådighed i 

fonden

Finansielt behov

I vejledning til ansøgninger indenfor åben-dør proceduren1 er det beskrevet, at den finansielle kapacitet der 

skal demonstreres i forbindelse med en ansøgning om forundersøgelsestilladelse relaterer sig til ansøgeres 

finansielle kapacitet til at varetage forundersøgelser.

Da Kolga II Holding Aps er et nyetableret selskab 100% ejet af Copenhagen Infrastructure IV K/S (og 

affilierede fondsenheder), kan Copenhagen Infrastructure IV K/S bekræfte intentionen om at levere finansiel 

og anden støtte såvel som finansielle garantier, som det er nødvendigt, for at Kolga II Holding Aps kan 

udføre aktiviteter i henhold til nærværende ansøgning. Denne støtte sikrer, at Kolga II Holding Aps kan 

udføre forundersøgelser og projektudviklingsaktiviteter for Vikinge Banke.

Med reference til omkostninger for forundersøgelser til Thor havmøllepark (151 mio. DKK for 

forundersøgelser udført af Energinet (geofysiske og geoteknisk undersøgelser, metocean analyser og 

miljøundersøgelser) og Energinets estimerede omkostninger til forundersøgelser for energiøen i Nordsøen 

(230 mio. DKK per GW), og med reference til CI IVs kvartalsrapport, kan det med de ubenyttede midler i CI 

IV således demonstreres, at kravene til finansiel kapacitet er opfyldt.

Beløb i mia. EUR 31. Dec, 2021 30. Sep, 2021 31. Dec, 2020

Nøgletal

Total fondsforpligtelse 7,260 7,260 5,164

Allokeret kapital 1,218 0,982 -

Total forpligtelse til rådighed 6,041 6,278 5,164

7,260

6,041
1,218

Midler til rådighed

pr. 09/21

Frie midler

pr. 12/21

Allokeret kapital

pr. 12/21
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Noter: 1) Inklusiv sites som etableres med en kombination af bundfaste og flydende fundamenter; 2) Del af CIP New Markets Fund I portefølje; 3) se flere detaljer på næste sider

Kort over udvalgte CIP aktiviteter Flydende under udvikling1Bundfast under udvikling / konstruktion

Nordamerika

Storskala bundfast havvind på den amerikanske 

østkyst og i Canada og flydende havvind ved den 

amerikanske vestkyst

Europa

Fokus på flydende havvind samt storskala 

projekter i nye og eksisterende europæiske 

markeder

Asien & Stillehavsområdet (APAC)

Kombination af storskala bundfast og flydende 

havvind i en række nøglemarkeder for havvind, hvor 

erfaring især bygger på aktiviteter i Taiwan

~25 GW

~15 GW

Lease area 522

2,500 MW

Vineyard Wind I3

800 MW

Magellan

600 MW

Star of the South

~2,200 MW

La Gan2

~3,500 MW

Hannibal

250 MW

South Brittany

250 MW 

Scipio

500 MW

New York Bight

1,000 MW

Korea New Sites

Jeonnam I, II & III 

900 MW

Changfang & 

Xidao3 - 589 MW

Zone 29

300 MW

Taiwan New Sites

~6,300 MW

Hokkaido

Beatrice (Bundfast)3

Frasolgt

588 MW 

Beothuk

3x420 MW

Veja Mate  (Bundfast)3

Egenkapital frasolgt, 

CIP forbliver som 

indehaver af gæld

402 MW

ScotWind

2,600 MW 

Pentland

100 MW

Barranquilla

350 MW
South Taranaki

~1,000 MW



Teknisk kapacitet 
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1) CIP er fortsat kreditor til et 150m DKK mezanin lån

Denne projektreference er medtaget for at demonstrere hvordan CIP, som selskab bag Kolga II Holding Aps

og med COP som support, har den tekniske kapacitet til at udføre Vikinge Banke.

Fakta

▪ Navn: Veja Mate

▪ Kapacitet: 402MW

▪ Beliggenhed: den tyske del af Nordsøen (ca. 95km fra Borkum), vanddybde 30m

▪ Teknisk løsning: 67 x 6MW turbiner (bundfast, monopæle) samt en integreret offshore substation. 

Offshore POC defineret af TenneT

▪ Status: Idriftsat (Februar 2018)

Highlights

▪ Med en investeringsbeslutning i juni 2015 og idriftsættelse i februar 2018 blev projektet leveret på 

rekordtid, og 4 måneder før den oprindelige tidsplan

▪ Projektet blev leveret til mindre end oprindeligt budgetteret

▪ Projektet havde minimal påvirkning af miljøet (flora og fauna) og overholdt restriktive miljømæssige krav 

under konstruktionsfasen

CIP og COPs rolle

CIP har sammen med konsortiepartnere (Siemens Financial Services, Highland Group Holdings) udviklet og 

idriftsat projektet. CIPs andel var 23,4% indtil februar 2019, hvor CIP valgte af frasælge projektet1.

CIP og COP blev udnævnt til at lede udviklingen og konstruktionen af projektet på vegne af konsortiet, og 

har således varetaget følgende nøglefunktioner:

▪ Projektledelse (COPs co-CEO Henrik Scheinemann var projektets CEO)

▪ Varetagelse af en række nøgleroller i projektet, herunder EPC Direktør, PMO Direktør, 

installationsansvarlige mv.

▪ Ansvarlige for at bygge den fulde projektorganisation

▪ Åbning af lokalt projektkontor i Hamborg

▪ Projektplanlægning, herunder tidsplaner og analyser af kritisk vej

▪ Design, herunder konceptstudier og FEED

▪ Indkøb, herunder indkøbsstrategi, leverandørudvælgelse og udarbejdelse af kontrakter

▪ Eksekvering, herunder udarbejde og udførelse af en projekteksekveringsplan 

▪ Kvalitetskontrol, herunder løbende overholdelse af kvalitetsmål i kontrakter

Veja

Mate
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Denne projektreference er medtaget for at demonstrere hvordan CIP, som selskab bag Kolga II Holding Aps

og med COP som support, har den tekniske kapacitet til at udføre Vikinge Banke.

Fakta

▪ Navn: Beatrice

▪ Kapacitet: 588MW

▪ Beliggenhed: Skotland (nordøst), 12km fra kysten, vanddybde 35-55m

▪ Teknisk løsning: 84 x 7MW turbiner (bundfast, jackets)

▪ Status: Idriftsat (Juli 2019)

Highlights

▪ Med en investeringsbeslutning i maj 2016 blev projektet leveret indenfor den planlagte tidshorisont

▪ Projektet blev leveret til mindre end oprindeligt budgetteret

▪ Projektet havde ingen uforudsete påvirkninger af miljøet, og overholdt alle lovmæssige krav

CIP og COPs rolle

CIP har sammen med konsortiepartnere (SSE Renewables og SDIC) udviklet og idriftsat projektet. CIP 

trådte ind i projektet med en 15% andel 18 måneder inden investeringsbeslutning, og øgede senere 

andelen til først 20% og senere 35%. I januar 2021 frasolgte CIP sin andel.

CIP og COP har aktivt taget del i projektet gennem følgende aktiviteter:

▪ Repræsentation i projektselskabets bestyrelse

▪ Ledende rolle i projektets finansieringsproces

▪ Ledende rolle i at udarbejde projektets fundamentdesign og indkøbsproces

▪ Ledende rolle i ledelsen af projektet, herunder risikostyring, analyser af scenarier for tidsplaner, og 

omkostningsstyring

Beatrice
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Denne projektreference er medtaget for at demonstrere hvordan CIP, som selskab bag Kolga II Holding Aps

og med COP som support, har den tekniske kapacitet til at udføre Vikinge Banke.

Fakta

▪ Navn: Vineyard Wind I

▪ Kapacitet: 804MW

▪ Beliggenhed: US East Coast, 35km fra kysten sydøst for Massachusetts, vanddybde 35-50m

▪ Teknisk løsning: 62 x 13MW turbiner (bundfast, monopæle)

▪ Status: Under konstruktion

Highlights

▪ Med en investeringsbeslutning i august 2021 er projektet på vej mod at blive det første storskala 

havvindsprojekt i amerikansk føderalt farvand

▪ Projektet har gennemgået en hidtil uset review proces: projektet har genereret mere end 30.000 

offentlige kommentarer og er blevet gennemgået af mere end 20 føderale, statslige og lokale instanser 

gennem mere end 3,5 år

▪ Tæt interaktion med lokale interessenter indenfor eksempelvis fiskeri har ført til en stærk og tillidsfuld 

relation, hvilket har været stærkt medvirkende til at muliggøre projektet

CIP og COPs rolle

CIP har sammen med konsortiepartneren (Avangrid) udviklet projektet. CIPs ejerandel udgør 50% og CIP 

og COP har aktivt taget del i projektet gennem følgende aktiviteter:

▪ Repræsentation i projektselskabets bestyrelse

▪ Projektledelse (COPs co-CEO Lars Thaaning Pedersen var projektets CEO indtil februar 2022, hvor 

Klaus Skoust Møller (Partner i COP) overtog rollen)

▪ Varetagelse af en række nøgleroller i projektet, herunder EPC Direktør, PMO Direktør, 

installationsansvarlige mv. samt ansvarlige for at bygge den fulde projektorganisation

▪ Ansvarlig for kontakt til myndigheder og lokale stakeholders

▪ Projektets base er COPs kontor i Boston samt projektselskabets kontor i New Bedford

Vineyard 

Wind I

Massachusetts
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Denne projektreference er medtaget for at demonstrere hvordan CIP, som selskab bag Kolga II Holding Aps

og med COP som support, har den tekniske kapacitet til at udføre Vikinge Banke.

Fakta

▪ Navn: Changfang/Xidao Offshore Wind Project (CFXD)

▪ Kapacitet: 589MW

▪ Beliggenhed: Taiwan, Changhua regionen, 11-25km fra kysten, vanddybde på 22-43m

▪ Teknisk løsning: 62 x 9,6MW turbiner (bundfast, jackets)

▪ Status: I konstruktion

Highlights

▪ Projektet leverer, til dato, svarende til det oprindelige budget

▪ Projektet følger den planlagte tidsplan til trods for udfordrende forhold som følge af COVID-19 og et 

jordskælv, som ramte Taiwan under installationssæsonen

▪ Projektet har til dato ikke observeret ukontrollerede eller uforudsete påvirkningerne af miljøet, og 

overholder alle lovmæssige krav

CIP og COPs rolle

Changfang/Xidao Offshore Wind project (CFXD) ejes af CIP (87,5%) samt af taiwanesiske

forsikringsselskaber (12,5%). Der blev truffet endelig investeringsbeslutning på projektet i Februar 2020.

CIP og COP leder udviklingen og konstruktionen af projektet, og varetager således følgende 

nøglefunktioner:

▪ Varetagelse af en række nøgleroller i projektet, herunder Projektdirektør, EPC Direktør, PMO Direktør, 

installationsansvarlige mv. samt ansvarlige for at bygge den fulde projektorganisation, hvilket har ført til 

en lokal projektorganisation i Taiwan mere 130 ansatte som dækker alle aspekter af projektets udvikling

▪ Fuld ledelse af projektet og ansvarlig for opbygning af den fulde projektorganisation

▪ Tilpasning af den globale leverancemodel til lokale taiwanesiske forhold, herunder indgående interaktion 

med lokale myndigheder og industrielle spillere

Taiwan

Rute, søkabel (~26km)

Landkabel (<1km)

med forbindelse til onshore 

substation

Changhua

CFXD

Point of Connection

Zone 29
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I den følgende sektion præsenteres det havvindmøllepark projekt, Vikinge

Banke, som der anmodes om tilladelse til at lave forundersøgelser for.

Projektforslaget er udviklet på grundlag af CIPs omfattende viden og erfaring

indenfor havvind og den analyse af det konkrete forundersøgelsesområde, som

er foretaget i forbindelse med screeningsarbejdet.

Projektets endelige konfiguration vil udformes baseret på de foretagne

forundersøgelser, miljøkonsekvensvurderinger og ilandføringsmuligheder, samt

af en videre projektmodning.

Introduktion til sektion
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1 Søfartsstyrelsen, Danmarks havplan, http://havplan.dk. Havplanen blev sendt i høring den 31. marts 2021.Høring sluttede den 30. september 2021 og forhandling og vedtagelse af havplanen forventes at ske i foråret 2022.

2 Søfartsstyrelsen. Havplanredegørelse, marts 2021. Havplansekretariatet

Forundersøgelsesområdet Vikinge Banke (1140 MW) Udpeget areal under hensyntagen til øvrige statslige arealreservationer

Forundersøgelsesområdet Vikinge Banke er udvalgt på baggrund af en detaljeret analyse af de nuværende

arealforhold, blandt andet ved at inddrage oplysninger fra Havplanen.1,2 Forundersøgelsesområdet er

således udvalgt med det formål at sikre mindst mulig påvirkning af de øvrige aktiviteter i området og mindst

mulig påvirkning af miljøet og udpegede Natura 2000-områder. Forundersøgelsesområdet ligger mellem to

områder i den vestlige del af dansk Nordsø, som er omfattet af statslige arealreservationer.

Detaljer omkring forundersøgelsesområdet:

• Areal: 252 km2

• Vanddybde: 48-53 m

• Afstand til nærmeste kyst: 135 km

Nærmeste havn som forventes at kunne bruges som installationshavn i forhold til bygge- og anlægsarbejdet

er Esbjerg Havn placeret ~180 km fra forundersøgelsesområdet. Installationen kan således udføres effektivt

og med værdifuld brug af lokale ressourcer samt skabe nye arbejdspladser. Det forventes derudover at

havvindmølleparkens drift kan understøttes fra en drift- og vedligeholdelseshavn (D&V) på Esbjerg Havn,

hvorfra personale kan sejle og flyve til parken og servicere vindmøllerne. Dette vil kræve et permanent drift

set-up med fast lokal bemanding over projektets forventede driftslevetid på minimum 30 år.

Kortet viser det ansøgte forundersøgelsesområde (blå) og statslige arealreservationer til vedvarende energi 

i dansk Nordsø.

Reservation foretaget 28. august 2018

Reservation foretaget 30. November 2018

Reservation foretaget 30. November 2020Reservation foretaget 16. April 2012

Reservation foretaget 13. Oktober 2021

Vedvarende Energi og Energiøer (Ei & Ev)

Generel Anvendelse (G)
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1. Ilandføring af strøm med PtX på land
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1

Standard 

havvindmøllepark som  

bringer elektricitet til den 

centrale platform 

gennem inter-array 

kabler

3

Brint transporteres 

gennem brintrør, 

mens overskydende 

elektricitet afsættes i 

nettet

Forbrug

WTG Elektricitet

Brint

Direkte eksport

kabler

Kystlinje

Offshore

Substation
Elektrolyse

2. Central brintproduktion på platform 3. Decentral brintproduktion i eller ved møllen

Forbrug
Brintrør

Kystlinje

WTG
Brint

Forbrug
Brintrør

Kystlinje

Platform

WTG

Eksportkabel Nettilslutning

Elektricitet

Brint

2

Elektricitet

ilandføres via 

eksportkabel

1

Standard 

havvindmøllepark som  

bringer elektricitet til den 

centrale platform 

gennem inter-array 

kabler

3

Brint transporteres 

gennem brintrør. 

Eventuelt 

overskydende 

elektricitet eksporteres 

via et eksportkabel

2

Central platform 

inkl. elektrolyse

anlæg

2

Brint transporteres gennem brintrør til land 

hvor det afsættes i et brintnet

1

Vindmøller med 

integreret 

elektrolyseanlæg i 

mølletårnet sender 

brinten gennem inter-

array rør

Vikinge Banke kan tilsluttes elnettet og bidrage til forsyning af nyt stort elforbrug, særligt Power-to-X, på den jyske vestkyst generelt, og i Esbjergområdet specifikt. Derudover er det muligt, at Vikinge Bankes placering langt

fra land giver mulighed for en innovativ udnyttelse af området til offshore Power-to-X. Grunden hertil er, at transmissionsdelen udgør en relativt stor omkostning for projektet, og at et brintrør er markant mere

omkostningseffektivt end et kabel. Det er derfor muligt, afhængig af nærmere analyse, den specifikke tidshorisont, samt en række yderligere faktorer, at den samlede udnyttelse af energien fra vinden fra sitet til produktion af

brint vil tilsige, at selve konverteringen til brint mest effektivt foregår på sitet.

Nedenfor er vist de mulige konceptuelle havvind-til-brintkonfigurationer.

▪ Option 1 er ilandføringen af strømmen med fuld nettilslutning på land eller begrænset nettilslutning hvor en andel af strømmen udnyttes til produktion af brint mens overskydende elektricitet afsættes i nettet.

▪ Option 2 er en (delvis) konvertering af strømmen offshore til produktion af brint på en platform, mens (eventuel) overskydende elektricitet ilandføres via et eksportkabel og brint transporteres via et brintrør.

▪ Option 3 er en fuld konvertering af strømmen decentralt i møllerne, således at vindmøllerne er tilsluttet via brintrør til et opsamlingsrør som transporterer brint i land, hvorefter den afsættes i et brintnet eller til videre

raffinering til et andet slutprodukt

Den foretrukne tekniske konfiguration, herunder omfang og placering af tilknyttet brintproduktion, vil blive bestemt på et senere tidspunkt på baggrund af en dybdegående analyse af teknisk og økonomisk realiserbarhed af

mulighederne, samt af mulighederne for nettilslutning af projektet.

Mulige brintkonfigurationer
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1) Oversigt over forundersøgelsesområde. Der ansøges om forundersøgelsestilladelse til hele dette areal, men den endelige udformning af havvindmølleparken indenfor dette areal vil først kunne fastsættes først i løbet af forundersøgelsesfasen, når alle relevante 

miljømæssige og tekniske undersøgelser er foretaget.

Mulige tekniske løsninger Projektlayout

Som en del af forarbejdet har CIP set på de mulige tekniske løsninger for etablering af en havvindmøllepark

indenfor forundersøgelsesområdet og ilandføring af energien.

Til højre er vist et muligt layout af havvindmølleparken visualiseret med 65 installerede vindmøller, hver med

en effekt på 17,5 MW og dermed en samlet kapacitet på ca. 1140 MW.

Vindmøllerne er opstillet i rækker med en indbyrdes afstand på 2,5 x 1,25 km (2:1 forhold), som overholder

de fastsatte kriterier for vindmøllernes typegodkendelse. Det endelige layout af havvindmølleparken vil blive

udviklet på baggrund af resultaterne af forundersøgelserne

Arraykablerne fra vindmøllerne installeres i havbunden i 1-2 meters dybde og føres gennem J-tubes til

offshore HVDC transformerplatformen, hvor de samles og spændingen konverteres til 400 kV HVDC for at

sikre effektiv ilandføring af strømmen som følge af afstanden til kysten.

Alternativt til jævnstrømsløsningen kan strømmen – efter samme principper – føres til nettilslutningspunktet

ved en HVAC forbindelse. Ved denne løsning skal der – cirka midtvejs på havkablet – etableres en

reaktorstation. Eksportkabler vil løbe fra transformerplatformen til kysten og videre til nettilslutningspunktet.

Eksportkablerne installeres i havbunden i 1-2 meters dybde, dog påregnes øget kabelinstallationsdybde ved

krydsning af trafikeret sejlrende, ligesom der kan være specielle forhold ved krydsning af eksisterende

kabler.

Som alternativ til et elektrisk eksportkabel, kan projektet udvikles med offshore decentral brintproduktion

som transporteres med brintrør mod et onshore brintnet, eller forbindes til et offshore brintsystem.

Anlæggelsen af et brintrør udføres efter samme anlæggelsesmetoder som er benyttet til installation af

offshore naturgasrør. Rørledningen graves således ned i havbunden langs hele strækningen, mens der ved

vinkelrette krydsninger af kabler eller rør vil blive brugt sten til at stabilisere, ligesom røret forventeligt vil

blive dækket af sten ved krydsning af sejlrender for at reducere chancen for ankerslæb. Alternativet hertil vil

være hvis et eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.

Mulig udnyttelse af forundersøgelsesområdet med realisering af en havvindmøllepark med en kapacitet på 1140 MW ved brug af 

havvindmøller som forventes tilgængelige i 2030. Der er således visualiseret opstillingen af 65 stk./positioner 17,5 MW vindmøller. 
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1) Vindmølle typer benyttet i tidligere af Copenhagen Infrastructure Partners (CIPs) projekter globalt.

Mulige tekniske løsninger Historisk og forventet udvikling i vindmøllestørrelser frem mod 2030

Den globale udvikling i havvind har medført en accelereret udvikling i

vindmøllestørrelser med betydelige stordriftsfordele. Udviklingen har været

synlig på Copenhagen Infrastructure Partners øvrige projekter, med

næsten en fordobling i vindmøllestørrelsen fra projekter udviklet i

2019/2020 og projekter med COD i 2023/2024.

Frem mod 2025 forventes flere europæiske leverandører at tilbyde

serieproducerede havvindmøller med en installeret kapacitet på op imod

15 MW og en rotor diameter på 236m. Frem mod 2030 hvor Vikinge Banke

forventes udviklet, forventes udviklingen af mere omkostningseffektive

havvindmøller at fortsætte.

Vikinge Banke Havvindmøllepark forventes derfor udviklet med de nyeste

vindmølletyper, som for nærværende forventes at være 17,5 – 20 MW

møller med en rotordiameter på 270 – 350 m. Det endelige valg af

vindmølletype og -størrelse er dog baseret på en konkret vurdering af den

mest økonomiske og teknisk optimale løsning for området, hvor valg af

vindmølletype og –størrelse foregår ud fra en helhedsbetragtning af de

komplementerende el- og anlægstekniske løsninger i tilknytning hertil.

Eventuelle øvrige begrænsninger som har en påvirkning på

vindmøllestørrelsen, herunder påvirkning af valg af fundament, forventes

afklaret som en del af forundersøgelsen.

Gennemgangen af eksisterende viden om det geologiske forhold i

forundersøgelsesområdet har på et kvalitativt grundlag vist at såvel

monopæle, jackets (piloterede og sugebøtte) samt tetrabase fundamenter

alle er egnede til fundering af møllerne i hele området. De planlagte

geofysiske og geotekniske forundersøgelser vil tilvejebringe afgørende

viden i forhold til at finde frem til det mest optimale fundamentsdesign.

Nærmeste kyststrækning til forundersøgelsesområdet ligger 135 km væk

ved Ringkøbing. Som følge af afstanden skal der ikke foretages en

analyse af visuelle forhold og vindmølleparkens synlighed fra kysten.

Scenarie-eksempler Realisering med 17.5 MW 

vindmølle (base case)

Realisering med ≥20.0 MW 

vindmølle (variation)

Antal vindmøller Antal 65 57

Effekt per vindmølle MW 17.5 20.0

Samlet effekt MW 1137 1140

Rotor diameter Meter 270 350

Navhøjde Meter 155 195

Total højde Meter 290 370

Teknisk information for forventede vindmøller brugt i projektet (17.5 MW og 20.0 MW)

Beatrice1:

▪ SGRE-7.0 MW

▪ Diameter: 154 m (18,600 m2)

CFXD1:

▪ MVOW-9.5 MW

▪ Diameter: 174 m (23,779 m2)

Vineyard Wind1:

▪ Forventet: ~12 MW

▪ Diameter: ~220 m (~44,000 m2)

Under udvikling (V236):

▪ Forventet: ~15 MW

▪ Diameter: ~236 m (~44,000 m2)

7.0 MW 

8.0-10 MW 

12 MW 

COD 

År
2019/20 2021/22 2023/24 2025

15 MW 

Bestrøgne areal:

~ 44,000 m2

Bestrøgne areal:

~ 23,800 m2

Fremtidig

Fremtidig >15MW
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271) Onshore kabelrute for Horns Rev 3 med tilslutning ved Endrup transformerstation (400 kV), Energinet (Link)

2) Onshore kabelrute for Vesterhav Syd med tilslutning ved Stovstrup transformerstation (400 kV), Energinet (Link)

Mulige nettilslutningspunkter og kabelruter (ikke prioriteret) Illustration af mulige kabelruter

Copenhagen Infrastructure Partners har i screeningsarbejdet af Vikinge Banke identificeret og kortlagt flere

mulige tilslutningspunkter. Det endelige tilslutningspunkt samt kabelrute/linjeføring til tilslutning ved en

anlagt/udbygget kystnær station og/eller herefter kabelrute til transmissionsnettet, skal fastlægges i

samarbejde med Energinet på baggrund af samfundsøkonomiske analyser. Den eksakte kabelføring er

derfor ikke defineret for nuværende. Udover de nedenfor nævnte muligheder, kan en option være en direkte

linje til et PtX anlæg, hvormed behovet for kapacitet i nettilslutningspunktet vil reduceres kraftigt. Med disse

forbehold, er følgende indikative scenarier for ilandføring og nettilslutning identificeret:

A. Ilandføring ved Søndervig og netilslutning ved Stovstrup (400 kV)

Nordlig kabelrute med ilandføring ved 400 kV transformerstationen Stovstrup. Under hensyntagen til at

begrænse krydsningen af øvrige statslige arealreservationer, samt vinkelret krydse sejladskorridorer i

området, føres eksportkablet her mod Søndervig, hvor det kan forløbe parallelt med kabler fra Vesterhav

Syd. Kyststrækningen består af sandstrand og klitter, og eksportkablet forventes derfor at skulle føres

gennem klitområdet vha. horisontalstyret boring (HDD). I samarbejde med Energinet vil det blive

analyseret, hvorvidt det er muligt at blive tilsluttet på den 150 kV kystnære station i Blåbjerg, som

anlægges i forbindelse med Vesterhav Syd, såfremt denne udbygges og forberedes tilstrækkeligt. Fra

Blåbjerg er forventningen, at der parallelt med det eksisterende kabeltracé kan tilsluttes på

transmissionssystemet i Stovstrup

B. Ilandføring ved Houstrup strand og nettilslutning ved Endrup (400 kV)

Kabelføring mod Houstrup Strand med hensyn til at begrænse krydsningen af øvrige statslige

arealreservationer, samt vinkelret krydse sejladskorridorer i området. Ilandføringspunkt forventes at være

ved Houstrup Strand, hvor kyststrækningen består af sandstrand og klitter, som er udpeget som Natura

2000. Ilandføringen af Vikinge Banke forventes at kunne forløbe parallelt med bl.a. Horns Rev 3 kablet,

Baltic Pipe og Syd Arne gasledningen. Eksportkablet forventes at skulle føres gennem klitområdet vha.

horisontalstyret boring (HDD), og med underboring af Natura 2000 området. I samarbejde med Energinet

skal der herefter identificeres et passende kabeltracé på land med et ca. 300 meter bredt bælte de 50 km

ned mod 400 kV transformerstationen Endrup. Esbjerg, som ligger ca. 20 km vest for Endrup, har flere

store (>1 GW) PtX projekter under udvikling. En nettilslutning ved Endrup giver således mulighed for at

kunne forsyne disse projekter med grøn strøm, og dermed understøtte Danmarks PtX målsætninger.

C. Offshore brintproduktion med brintrør til Nybro eller offshore infrastruktursystem

Som alternativ til et elektrisk eksportkabel, kan forundersøgelsesområdet udvikles med offshore

brintproduktion. Brinten kan enten eksporteres mod et onshore brintnetværk eller tilkobles en offshore

brintinfrastruktur. Det er ligeledes muligt at anlægge et nyt brintrør eller konvertere eksisterende

naturgasrør. Af hensyn til at begrænse krydsningen af øvrige statslige arealreservationer etableres her et

brintrør som er ført parallelt med Syd Arne rørledning med ilandføring ved Houstrup strand.

Tre mulige kabelruter for tilslutning af Vikinge Banke. Endelig nettilslutningspunkt og kabelrute skal fastlægges i dialog med Energinet.

Natura 2000-områder (mørkegrøn), og potentielle havstrategiområder (lyse grønne)

A

B

C

A. Detaljer om kabelrute

• Offshore: ~ 142 km

• Onshore: ~ 48 km2

• POC: Stovstrup

B. Detaljer om kabelrute

• Offshore: ~ 155 km

• Onshore: ~ 50 km1

• POC: Endrup

C. Detaljer om brintrørledning

• Offshore: ~ 156 km

• Onshore: Ukendt

• POC: Nybro

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/arealinteresser_v5-komprimeret_incl_bilag.pdf
https://energinet.dk/vesterhav-syd


B. Ilandføring ved Houstrup strand og nettilslutning ved Endrup (illustrativ)

Detaljer om kabelrute

• Offshore: ~ 186 km

• Onshore: ~ 50 km2

• Ilandføring ved Houstrup strand

• Krydsning af 500-2000 m bredt Natura 2000

• Tilslutning ved Endrup transformerstation

Detaljer om kabelrute

Offshore: ~ 138 km

Onshore: ~ 48 km1

• Ilandføring ved Søndervig

• Tilslutning ved Søndervig kystnære station

• Kabelrute til Stovstrup

• Tilslutning ved Strovstrup transformerstation

A. Ilandføring ved Søndervig og netilslutning ved Stovstrup (illustrativ)
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1) Onshore kabelrute for Vesterhav Syd med tilslutning ved Stovstrup transformerstation (400 kV), Energinet (Link)

2) Onshore kabelrute for Horns Rev 3 med tilslutning ved Endrup transformerstation (400 kV), Energinet (Link)

1

2
3 4

5

1 2

3

Punkt X ETRS89 UTMZ32 Y ETRS89 UTMZ32

1 305495.2948666 6234991.7117739

2 377222.1493264 6232696.2181927

3 447115.3077235 6220223.1224016

Punkt X ETRS89 UTMZ32 Y ETRS89 UTMZ32

1 305495.2948666 6234991.7117739

2 386853.3542747 6190636.5866907

3 404567.5905190 6185595.5822169

4 425463.0035254 6184418.9213532

5 448284.8539344 6180341.4946406
Koordinater for offshore kabelrute

Koordinater for 

offshore kabelrute

https://energinet.dk/vesterhav-syd
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/arealinteresser_v5-komprimeret_incl_bilag.pdf


C. Offshore brintproduktion med brintrør til Houstrup strand (illustrativ)

Detaljer om rørledningsrute 

• Offshore: ~ 156 km1

(parallelt med Syd Arne rørledning)

• Ilandføring ved Houstrup strand

• Krydsning af 500-2000 m bredt Natura 2000

• Tilslutning til onshore brintnet

Projektforslag 
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1) Syd Arne gasledning fra Syd Arne feltet til Nybro (Link)

1

2

3

4

Punkt X ETRS89 UTMZ32 Y ETRS89 UTMZ32

1 298900.5428969 6213754.1378227

2 345049.6705422 6193360.0771806

3 349028.4159974 6189008.5251600

4 448284.8539344 6180341.4946406

Koordinater for offshore rørledningsrute

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/oil_and_gas_in_denmark_2014_.pdf
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I den følgende sektion præsenteres en arealanalyse af det identificerede

forundersøgelses-område til Vikinge Banke Havvindmøllepark i den danske del

af Nordsøen.

Analysen er fokuseret på selve området til etablering af havvindmølleparken,

fordi det er her de vigtigste arealbindinger og –hensyn gør sig gældende.

Som præsenteret ovenfor, har CIP identificeret flere muligheder for at føre

energien (strøm eller brint) fra havvindmølleparken til den jyske vestkyst.

Etablering af kabler/rørledninger indebærer ikke arealbindinger og –hensyn i

samme omfang og der er en langt større fleksibilitet i valg i rute.

Nærværende ansøgning om tilladelse til forundersøgelser omfatter derfor ikke en

detaljeret arealanalyse af korridor-ruter til kabler eller rørledning til land.

Punkt X ETRS89 UTMZ32 Y ETRS89 UTMZ32

1 295262.2272 6208589.322
2 293284.2891 6223823.884
3 296999.9063 6236483.495
4 298962.2272 6237189.322
5 304777.1205 6236889.322
6 308416.541 6226489.322
7 295262.2272 6208589.322

Koordinater for afgrænsning af forundersøgelsesområdet til havvindmøller 

(ETRS89 UTMZ32)

Introduktion til sektion
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1) Miljøministeriet (2021) Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.

Kortet viser det ansøgte 

forundersøgelsesområde 

(blå) og de nærmeste 

Natura 2000-områder 

Sydlige Nordsø og Jyske 

Rev / Lillefiskerbanke.

Kortet viser det ansøgte 

forundersøgelsesområde (blå) og 

de nærmeste potentielle 

havstrategiområder (grønne).1

• Forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke overlapper ikke med eksisterende Natura 2000-områder eller 

andre områder med beskyttet natur.

• De to nærmeste Natura 2000-områder er 'Jyske Rev,  illefiskerbanke’  som ligger mere end 75 km i 

nordøstlig retning og ‘ ydlige  ordsø’  som ligger mere end 75 km i sydøstlig retning.  

• På grund af de relativt store afstande fra forundersøgelsesområdet til disse områder vurderes det 

ikke relevant at belyse dem nærmere i denne ansøgning.

• Nord for forundersøgelsesområdet til Viking Banke er der, i udkast til nye udpegninger af danske 

havstrategiområder1, udpeget et område G, som ligger langs den danske EEZ grænse, vest for Natura 

2000-området Jyske Rev. 

• Områdets areal er på 1099km2 og ligger på dybder mellem 35-58m, i en afstand af omtrent 30 km fra 

forundersøgelsesrådet.

• Den centrale del af området, ca. 426km2,  planlægges udpeget som strengt beskyttet.

• Området befiskes i dag med både bundslæbende trawl og garn.

• Hvis området udlægges som strengt beskyttet havstrategiområde, vil der være forbud mod fiskeri med alle 

typer af redskaber (både erhvervsfiskeri og fritids/rekreativt fiskeri).

Andre potentielle Havstrategiområder er Område H, som ligger i den vestligste spids af dansk Nordsø og 

Område A, som overlapper med Natura 2000-området ‘ ydlige  ordsø’ i den sydøstlige del af dansk  ordsø. 

Begge disse områder ligger i mere end 70 km afstand fra forundersøgelsesområdet og det vurderes ikke 

relevant at afdække dem nærmere.

Natura 2000-områder

Potentielle Havstrategiområder

Sydlige Nordsø

Jyske Rev,

Lillefiskerbanke
> 75km

> 75km

Område H

Område G

Område A

Område B

> 30km



Arealanalyse
- skibstrafik, sejlruter og militærområder

32
1) Det blå område centralt på kortet er det ansøgte forundersøgelsesområde.

• Hele forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke ligger udenfor eksisterende sejlruter, og nærmeste rute

ligger mere end 50 km væk.

• Analyse af den samlede trafikdensitet i 2021 viser, at størstedelen af trafikken følger den eksisterende

sejlrute gennem den danske del af Nordsøen, men at der også er sejlads gennem

forundersøgelsesområdet. Dette udgøres primært af sejlruter til og fra olie-/gasfelter, samt trafik fra

fiskerifartøjer.

• I Havplanen er der reservationer til fremtidige sejlruter og her vil to af de potentielle ruter komme til at

forløbe næsten parallelt på den vestlige og østlige side af forundersøgelsesområdet. Det vil betyde at

sejladsen i området bliver koncentreret i netop sejlruter udenfor forundersøgelsesområdet.

• Der er flere eksempler på nærhed mellem skibsfart og havvindmøller, blandt andet Rødsand 2 og Kriegers

Flak i danske farvande, og det anses derfor ikke som en hindring for realiseringen af projektet.

• I forbindelse med forundersøgelser og miljøkonsekvensvurderingerne til Vikinge Banke skal det afklares,

hvorledes havvindmøllerne skal afmærkes og tydeliggøres for skibsfarten.

• To store militærområder rækker udover den danske del af Nordsøen.

• Afstand fra forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke er mere end 45 kilometer, og det forventes ikke, at

hverken forundersøgelser eller etablering af en havmøllepark på området vil medføre problemer eller

gener for militærområderne og aktiviteter knyttet hertil.

• Ved tilvejebringelse af vidensgrundlag for miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt, vil der være

dialog med relevante myndigheder, herunder Forsvaret om blandt andet mulige påvirkninger af militære

radarsystemer.

• Det forventes ikke at aktiviteter i forbindelse med forundersøgelserne vil give anledning til gener for

eventuelle militære aktiviteter.

Skibstrafik og sejladsruter

Militærområder

Eksisterende skibsruter (mørkeblå streger) Potentielle 

fremtidige skibsruter (lyseblå tykke streger).1
Skibstrafik intensitet i dansk Nordsø vist på baggrund af 

AIS (Automatic Identification System) data for 2021. Den 

største intensitet findes i de røde områder.1

Søkort med navigationsfarer og sømærker.1Kortet viser med svag rød farve militærområderne langs 

den jyske vestkyst og deres udstrækning ud I den danske 

del af Nordsøen.1
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1) Det blå område centralt på kortet er det ansøgte forundersøgelsesområde.

Kortet viser fiskeriaktiviteten i den 

danske del af Nordsøen udtrykt 

som densiteten af fiskefartøjer 

(registreret med AIS i 2020).1

• Tætheden af fiskerifartøjer i den danske del af Nordsøen er analyseret med AIS data fra 2020.

• Forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke er beliggende udenfor 3 sømilegrænsen, hvor det foruden

danske fiskerifiartøjer er tilladt for udenlandske fiskefartøjer at udøve fiskeri.

• Fiskeriaktiviteten er koncentreret tæt på den jyske vestkyst og der er begrænset aktivitet i og omkring

forundersøgelsesområdet.

• Etablering af en havvindmøllepark i området vil dels betyde forbud mod fiskeri med bundslæbende

redskaber og dels etablering af fundamenter, som kan fungere som rev-substrater. Det vil med stor

sandsynlighed medføre en styrkelse af områdets biodiversitet, og give muligheder for at fiskeyngel og

forskellige fiskearter kan gemme sig og fouragere i området.

• I forundersøgelserne skal omfanget og typen af fiskeri undersøges, og det skal så vidt muligt klarlægges,

hvordan især danske fiskere bliver påvirket af havvindmølleparken, som forventes at ville forhindre

fremtidigt fiskeri med bundslæbende redskaber.

• Områder til indvinding af råstoffer i den dansk del af Nordsøen ligger alle relativt tæt på den jyske vestkyst

og i en afstand på mere end 100 km fra det ansøgte forundersøgelsesområde til Vikinge Banke.

• Der vurderes derfor at der ikke vil være nogen konflikt mellem råstofindvindingsaktiviteter og

forundersøgelserne eller etableringen af en havvindmøllepark indenfor forundersøgelsesområdet.

Fiskeriaktivitet

Råstofindvinding

Kortet viser områder som er 

udlagt til råstofindvinding i 

Havplanen.1
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1) Det blå område centralt på kortet er det ansøgte forundersøgelsesområde.

2) Forundersøgelsesområdet ligger i to overlappende zoner i Havplanen – dels zone Ei4 (Vedvarende energi og energiøer) og dels zone Ec1 (CO2 lagring)

Kortet viser med gult de områder, som i Havplanen er 

udlagt som potentielle områder til CO2-lagring.1,2

• Da forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke ligger i den vestlige del af dansk Nordsø, er det

relevant at se på nærheden til eksisterende olie og gas aktiviteter, samt placering af kabler og

telekabler.

• Baltic Pipe rørledningen udgår fra Nybro på den jyske vestkyst og har tie-in med Europipe II (EP

II), som forløber videre stik mod nord i en afstand af minimum 25 km fra forundersøgelsesområdet.

• Selve olie/gas aktiviteterne finder sted mere end 40 km længere mod vest, men en rørledning

krydser den sydlige del af forundersøgelsesområdet.

• Derudover krydser tre kommunikationskabler forundersøgelsesområdet. To kabler skærer

periferien af området, mens det tredje krydser igennem den sydlige del af området fra vest mod

øst.

• I forundersøgelserne afdækkes de præcise positioner på kabler og rørledninger i området og der

tages højde for dem i planlægning af parkens layout og etablering, i samarbejde med ejerne af

kabler og rørledning og de relevante myndigheder.

• I Havplanen er udlagt et meget stort potentielt område til CO2-lagring, som omfatter hele den

vestligste del af dansk Nordsø. Forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke ligger i den østligste

del af området.

• CO2 lagring sker i 800 meters dybde under havbundsoverfladen. Det vurderes ikke, at eventuel

CO2 lagring i nærheden af en havvindmøllepark vil indebære nogle risici eller generelt have

negative påvirkninger.

• I forbindelse med forundersøgelserne og vurdering af miljøkonsekvenser vil dette blev nøje

undersøgt og redegjort for.

Kabler, rørledninger, olie og gasaktiviteter

CO2 lagring

Kortet viser med røde streger de eksisterende kabler 

(både elektriske og kommunikationskabler) for den 

danske del af Nordsøen.1

Kortet viser eksisterede områder med olie/gas 

indvindings-aktiviteter i den danske del af Nordsøen. De 

grønne streger er eksisterende rørledninger.1
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1) Analyse foretaget af Wood Thilsted for CIP. Kilder; EMODnet Bathymetry Consortium (2020); Nielsen, T & Mathiesen, A & Bryde-Auken, M. (2007). Base Quaternary in the Danish parts of the North Sea and Skagerrak; Leth, J.O. (ed.) et al., 2020: Seabed sediment of 

Denmark. Digital map (GEUS). 

Havbundsanalyse Geoteknisk information

I forbindelse med fastlæggelse af forundersøgelsesområdet til Vikinge Banke, er de generelle havbunds- og

undergrundsforhold undersøgt baseret på eksisterende information om metocean-karakteristika for

forundersøgelsesområdet.1

Forundersøgelsesområdet har et areal på 252 km2. Havbunden består af en kombination af sand, dynd og

sandet dynd, men udførte boringer indenfor forundersøgelsesområdet indikerer en havbund domineret af

sand.

Områdets bundforhold er derfor umiddelbart velegnede til etablering af havvindmøller og fundering af

havvindmøller i sandbund er særdeles velkendt.

Forundersøgelsesområdet er forholdsvist fladt med hældning på mindre end 0.5° og en vanddybde mellem

48-53m, med et begrænset område (~2 km2) i den nordlige ende af forundersøgelsesområdet med >60m.

Med en vanddybde på 48-53m forventes den kvarternære tykkelse at variere mellem 450 – 600m med en

maksimal tykkelse i den sydvestlige ende.

Der er tidligere foretaget 3 boringer indenfor

forundersøgelsesområdet, samt 10 boringer på den østlige

side af området.

Samtlige boringer har vist fint-medium sand, hvilket modsat

sedimentkortet indikerer en havbund domineret af sand.

De 3 udførte boringer indenfor området forventes derfor at

være repræsentative for forundersøgelsesområdet.

Visualisering af bundforhold og geofysiske forhold

Kort med vanddybde Kort med hældning Kort med sedimenttype Kort med sedimenttykkelse
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I den følgende sektion præsenteres de planlagte marine forundersøgelser til

Viking Banke, samt de potentielle miljøpåvirkninger forårsaget af

forundersøgelserne.

Forundersøgelserne planlægges gennemført i såvel området til etablering af

Vikinge Banke Havvindmøllepark og korridoren til etablering af ilandføring af

energien (strøm eller brint)

De forundersøgelser der her søges om tilladelse til at gennemføre indenfor det

samlede forundersøgelsesområde udgør en del af de miljøundersøgelse, som

skal gennemføres som en del af miljøkonsekvensvurderingen af det samlede

projekt.

Tidsplanen for gennemførsel af de planlagte marine forundersøgelser og

miljøundersøgelserne til miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt på

havet præsenteres afslutningsvis i denne sektion.

Introduktion til sektion
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Geofysiske 

undersøgelser

De geofysiske undersøgelser forventes at omfatte fladedækkende opmålinger i et net af sejllinjer (50-250 m afstand mellem linjer), samt udtagning af prøver af havbundens overflade. Følgende 

typer udstyr planlægges anvendt:

• Magnetometer til rekognoscering af magnetiske objekter på og i havbunden. Instrumentet er passivt og udsender ikke signaler.

• Multibeam ekkolod til kortlægning af vanddybden. Frekvensen af de akustiske signaler er 200kHz-400kHz.

• Side scan sonar til kortlægning af havbundens overfladesediment og objekter på havbunden. Frekvensen af de akustiske signaler er mellem 100kHz og 900kHz.

• Seismisk kortlægning af de øverste sedimentlag (0-10 m under havbundsoverfladen). Frekvensen af de akustiske signaler er 5-10kHz.

• Seismisk kortlægning af jordlagene til omtrent 100 m under havbunden med 2D UHR (Ultra-High-Resolution) seismik. Frekvensen af de akustiske signaler er 0.05kHz – 4kHz.

• ROV (Remotely Operated Vehicle), undervandsrobot, kan der blive behov for hvis der konstateres objekter/anomalier på og i havbunden, som skal undersøges nærmere

• Grab samling (udtagning af prøver af havbunden) til brug for tolkning af de geofysiske data. En grab indeholder 2-4 kg havbundsmateriale og det forventes at der skal tages 80-150 grab 

samples i forundersøgelsesområdet (havmølleparkområde og kabelkorridor).

Geotekniske 

undersøgelser

• De geotekniske undersøgelser forventes at omfatte dels en række geotekniske boringer og dels en række CPTer (Core Penetration Tests). Det eksakte omfang af de geotekniske 

undersøgelser kendes først når de geofysiske data er analyseret.

• Der forventes gennemført 6-12 geotekniske boringer, hver med en dybde på 60-80 meter under havbunden. Boringer laves med et Ø200-300mm stålrør.

• Boringer gennemføres fra jackup fartøj, hvis ben placeres på havbunden omkring de enkelte borepositioner.

• Støj i forbindelse med boringerne vil være fra de motorer som driver boreværket på jackup fartøjet, samt for boring i borehullet under havbunden. Det vurderes at støj fra boreværkets motorer 

vil være på niveau med generel støj fra skibets motorer.

Oplysninger om 

entreprenører

• CIP har ikke kontraheret de geofysiske og geotekniske undersøgelser endnu og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt, at give oplysninger om navne, kontaktoplysninger mm på de 

firmaer og fartøjer, som skal gennemføre forundersøgelserne.

• CIP vil i god tid inden opstart af forundersøgelserne informere Energistyrelsen og andre relevante myndigheder, herunder Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen, om navne på den/de 

involverede entreprenører, fartøjer mm. 

De geofysiske og geotekniske forundersøgelser har som primært formål at tilvejebringe data og detaljeret viden om havbundsforholdene i området til brug

for analyser af fundering af havvindmøllerne, layout og det tekniske.

Desuden udgør de geofysiske forundersøgelser et væsentligt vidensgrundlag for særligt de bentiske flora/fauna undersøgelser, men også

marinarkæologiske analyser mm., som skal bruges i miljøkonsekvensvurderingen af det konkrete projekt.

Forundersøgelserne vil foregå efter standardiserede procedurer og med udstyrspakker, der typisk anvendes ved havbundsundersøgelser

og marinbiologiske undersøgelser. Disse er velkendt fra de tilsvarende undersøgelser til blandet andet Thor og Hesselø Havvindmølleparker.

Forud for opstart af forundersøgelserne og efter aftale med Søfartsstyrelsen, foretages en høring af farvandets bruger, således at eventuelle

sejladsmæssige indsigelser kan indgå i Søfartsstyrelsens vurdering af sagen.

Kolga II Holding Aps anmoder på vegne af CIP om tilladelse

til at gennemføre følgende forundersøgelser til Vikinge

Banke Havvindmøllepark inklusiv eksport-korridor til land:

• Geofysiske undersøgelser

• Geotekniske undersøgelser

Det samlede areal der søges tilladelse til er: 390 - 438 km2.

Heraf udgør området til havmølleparken omkring 252 km2,

mens korridoren til land udgør 138 – 186 km2, afhængig af

hvilken korridor der vælges.

Forundersøgelsesprogram for havbund og geologi
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Bundflora og -fauna

• Bundflora og -fauna undersøges på baggrund af de geofysiske undersøgelser, som tilvejebringer data, der muliggør en identificering af sediment- og havbundsforhold, og som dermed kan 

danne grundlag for udvælgelsen af områder (prøvestationer) til biologisk prøvetagning og undersøgelse af sammensætning og tætheder af bundflora og -fauna. Undersøgelser planlægges 

gennemført ved brug af fysisk prøvetagning af havbunden og visuelle observationer.

• Den fysiske prøvetagning består i optagning af havbundsprøver og det forventes at der anvendes Van Veen grab sampler på områder med blødbund, mens der på lokaliteter med en mere 

grovkornet substratsammensætning kan anvendes en Haps sampler med vibrationskomponent.

• Det forventes, at der vil blive foretaget biologisk prøvetagning på 150-200 positioner inden for forundersøgelsesområdet

• Udover den fysiske prøvetagning bliver havbunden undersøgt med video (ROV/Fotopedo/dropdown) på udvalgte positioner for at identificere habitattyper, samt for at foretage 

artsbestemmelse og vurdering af dækningsgrad af arter og biogeniske strukturer.

Marine pattedyr

• Fem arter af havpattedyr er relevante for miljøvurderinger i danske farvand og er alle på bilag i EU's habitatdirektiv (92/43/EEC). Disse arter er marsvin (Phocoena phocoena), hvidnæset 

delfin (Lagnorphynchus albirostris), vågehval (Balaenoptera acutorostrate), spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus gruphus).

• Undersøgelse af forekomst og tæthed af marine pattedyr i området forventes at foregå vha. visuelle optællinger fra flyvninger over området, samt vha. lyttestationer udstyret med hydrofoner, 

som optager de højfrekvente ekkolokaliseringskald.

• Lyttestationerne placeres efter internationale standarder for offshore dataindsamlingssystemer (ODAS, Ocean Data Aquisition System). Den enkelte lyttestation placeres på havbunden 

fastgjort med sandsække. Stationen vil have en højde på 2 meter over havbunden med en boyancy kugle omtrent 1,5 meter herover. Afmærkningen vil blive aftalt med Søfartsstyrelsen, men 

hver position forventes markeret på havoverfladen med en stor gul markeringsbøje.

• Det forventes, at der skal etableres 6-8 lyttestationer indenfor forundersøgelsesområdet til havvindmølleparken. Stationerne forventes at være udlagt i op til 24 måneder og skal serviceres 

hver anden måned, hvor optagelserne/data indsamles, hydrofon og/eller batteriet udskiftes, og en ny måleperiode påbegyndes.

Fisk og 

fiskepopulationer

• Undersøgelser af fiskearter og –populationer i forundersøgelsesområdet tager udgangspunkt i eksisterende data og viden. I det omfang det er nødvendigt at styrke dette med undersøgelser i 

selve området, sker dette på baggrund af de geofysiske undersøgelser, hvor der er foretaget bestemmelse af sediment- og havbundsforhold gennem en substratkortlægning. Ud fra dette 

udvælges en række lokaliteter, hvor der kan gennemføres befiskninger med eksempelvis trawl.

• Undersøgelser af fisk forventes at blive gennemført i henholdsvis efterår og forår.

De marinbiologiske forundersøgelser, der søges tilladelse til at gennemføre for Vikinge Banke, har som primært formål at skabe et solidt grundlag for 

miljøkonsekvensvurderingerne af det konkrete havvindmølleprojekt, inklusiv korridorer til kabler eller rørledninger til ilandføring af energien.

Forundersøgelserne vil foregå efter standardiserede procedurer og med udstyrspakker, der typisk anvendes ved havbundsundersøgelser og marinbiologiske

undersøgelser. Disse er velkendt fra de tilsvarende undersøgelser til blandet andet Thor og Hesselø Havvindmølleparker.

Forud for opstart af forundersøgelserne og efter aftale med Søfartsstyrelsen, foretages en høring af farvandets brugere, således at eventuelle sejladsmæssige

indsigelser kan indgå i Søfartsstyrelsens vurdering af sagen.

Kolga II Holding Aps anmoder på vegne af CIP om

tilladelse til at gennemføre følgende forundersøgelser

til Vikinge Banke Havvindmøllepark, inklusiv eksport-

korridor til land:

• Marinbiologiske forundersøgelser

• Bentisk flora og fauna

• Marine pattedyr

• Fisk og fiskeri

Forundersøgelsesprogram for marine forundersøgelser
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1) Miljøministeriet (2021) Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.

• Forundersøgelserne kan potentielt medføre påvirkninger af miljøet, og dette skal vurderes.

• I forhold til de planlagte geotekniske og de marinbiologiske undersøgelser beskrevet ovenfor vurderes disse at være af så

begrænset omfang, både geografisk og tidsmæssigt, at det ikke vil kunne medføre påvirkninger udover, hvad der vil være meget

lokalt, kortvarigt og reversibelt.

• I forhold til de planlagte geofysiske undersøgelser, kan disse potentielt have en påvirkning på miljøet, særlig havpattedyr. Det

eksakte omfang af det geofysiske undersøgelsesprogram er endnu ikke fastlagt i detaljer. Når det foreligger, skal der laves en

detaljeret vurdering heraf. Afhængig af brugen af seismisk udstyr kan der være behov for at gennemføre lydspredningsmodelleringer

af det planlagte udstyr og foretage vurderinger af påvirkningerne af særligt havpattedyr. CIP er bevidste om dette, og er fuldt ud

indstillet på at gennemføre disse aktiviteter. Dog planlægges det geofysiske undersøgelsesprogram at have et omfang (både i tid,

rum og udstyrspakke) som er mindre end eller tilsvarende programmerne for Thor og Hesselø Havvindmøllepark, som blev vurderet

til at kunne gennemføres uden skadelige påvirkninger på miljøet, herunder de beskyttede arter.

• Af tidsplanen for forundersøgelserne fremgår det, at de geofysiske undersøgelser gennemføres i en periode på 8 måneder. Det er

vigtigt at understrege at den periode hvor der de geofysiske måleinstrumenter faktisk er i funktion og udsender signaler vil være

væsentlig kortere og forventes at strække sig over 6-8 uger afhængig af vejrforholdene. Ved brug af seismiske udstyr sejles med en

større linjeafstand (250m) end ved brug af de øvrige udstyr (50m). Perioden for kortlægning med seismisk udstyr vil derfor være

endnu kortere.

• Når det seismiske måleudstyr udsender signaler vil havpattedyrene i området søge væk og dermed undgå at pådrage sig permanent

høretab. Forundersøgelsesområdet er omgivet af store åbne områder, som havpattedyrene kan søge hen til. Desuden kan risikoen

for pådragelse af permanent høretab reduceres ved at implementere soft start procedure med gradvis opstart af udstyret.

Kombinationen af, at risikoen for pådragelse af permanent høretab kun opstår i de korte perioder hvor udstyret opstartes og

havpattedyrene endnu ikke har forladt området, at der er store åbne områder som dyrene frit kan bevæge sig i og at der

implementeres soft start procedure, leder til den samlede vurdering, at påvirkningerne fra permanent høretab og/eller

adfærdsændringer hos havpattedyrene i området forårsaget af forundersøgelserne er ubetydelige.

• De eksisterende Natura 2000-områder som ligger nærmest forundersøgelsesområdet er Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257) og

Sydlige Nordsø (H255). Begge i en afstand på mere en 75 kilometer. På grund af de store afstand vurderes det ikke sandsynligt, at

de planlagte forundersøgelser i forundersøgelsesområdet kan forårsage påvirkninger af Natura 2000-områderne.

Miljøvurdering

Kortet viser det ansøgte forundersøgelsesområde (blå) og de nærmeste Natura 2000-

områder Sydlige Nordsø og Jyske Rev / Lillefiskerbanke (mørkegrøn), og de nærmeste 

potentielle havstrategiområder (lyse grønne).1

Område A

Jyske Rev,

Lillefiskerbanke

> 75km

> 75km

Område H

Område G

Område B

> 30km

Sydlige Nordsø
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1 Bekendtgørelse af lov om havstrategi. LBK nr. 1161 af 25/11/2019

2 EU's Havstrategidirektiv, Direktiv 2008/56/EF af 17. Juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)

Biodiversiteten er opretholdt. Kvaliteten og forekomsten af habitater samt udbredelsen

og tætheden af arter svarer til de fremherskende fysiografske, geografiske og klimatiske

forhold.

Det vurderes, at de planlagte havbundsundersøgelser (geofysiske og geotekniske) ikke vil kunne påvirke biodiversiteten,

herunder bestandene af hvaler og sæler, hverken i forundersøgelsesområdet eller i de omliggende områder. Ligeledes

vurderes det, at de planlagte miljøundersøgelser ikke vil bevirke påvirkning af biodiversiteten. Samlet vurderes det således, at

udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D1.

Havstrategiloven1, som er den danske implementering af EU's Havstrategidirektiv2, indeholder i alt 11 kvalitative deskriptorer til beskrivelse af god miljøtilstand. I forhold til de

forventede forundersøgelser, er det relevant at vurdere hvorvidt forundersøgelses-aktiviteterne kan påvirke de enkelte deskriptorer.

Ikke-hjemmehørende arter indført ved menneskelige aktiviteter ligger på niveauer, der

ikke ændrer økosystemerne i negativ retning.

Det vurderes ikke sandsynligt, at de planlagte forundersøgelser vil give anledning til ændringer i forekomsten af ikke-

hjemmehørende arter og dermed forårsage negative ændringer i områdets økosystemer. Det vurderes således, at udførelse af

forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D2.

Populationerne af alle fiske- og skaldyrarter, der udnyttes erhvervsmæssigt, ligger inden

for sikre biologiske grænser og udviser en alders- og størrelsesfordeling, der er

betegnende for en sund bestand.

De planlagte havbundsundersøgelser og miljøundersøgelser (herunder fiskeundersøgelser) har alle et meget begrænset

omfang både i tid og rum. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at forundersøgelserne vil kunne medføre ændringer i

populationerne af områdets fisk- og skaldyrarter. Det vurderes således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke

miljøtilstanden i området i forhold til D3.

Alle elementer i havets fødenet, i den udstrækning de er kendt, er til stede og

forekommer med normal tæthed og diversitet og på niveauer, som er i stand til at sikre

en langvarig artstæthed og opretholdelse af arternes fulde reproduktionsevne.

Det vurderes, at de planlagte forundersøgelser ikke har et omfang, hverken i tid eller rum, eller anvender metoder, som vil

kunne medføre påvirkning på elementer i fødenettet i havet, i eller omkring forundersøgelsesområdet. Det vurderes således,

at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D4.

Menneskeskabt eutrofiering er minimeret, navnlig de negative virkninger heraf, såsom

tab af biodiversitet, forringelse af økosystemet, skadelige algeforekomster og iltmangel

på vandbunden.

De planlagte forundersøgelser vil ikke bevirke ændringer i omfanget af den menneskeskabte eutrofiering, og vil således ikke

bidrage til negative virkninger heraf. Det vurderes således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i

området i forhold til D5.

Havbundens integritet er på et niveau, der sikrer, at økosystemernes struktur og

funktioner bevares, og at især bentiske økosystemer ikke påvirkes negativt.

Da omfanget af havbundsundersøgelserne (geotekniske undersøgelser og bentiske miljøundersøgelser) har et meget

begrænset aftryk – både i tid og rum/areal, vurderes det, at disse ikke vil medføre påvirkning af havbundens integritet eller

negativ påvirkning af de bentiske økosystemer. Dette gælder også for undersøgelser i områder med eventuel forekomst af

rev-strukturer. Her vil der være øget opmærksomhed på, at der udelukkende udføres ikke-destruktive undersøgelser. Det

vurderes således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D6.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Kvalitative deskriptorer (D1 – D11) Vurdering af forundersøgelsesaktiviteternes påvirkning
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Permanent ændring af de hydrografiske egenskaber påvirker ikke de marine

økosystemer i negativ retning.

De planlagte forundersøgelser har ikke omfang eller karakter, som kan medføre permanente ændringer i de hydrografiske

egenskaber i området. Det vurderes således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i

forhold til D7.

Koncentrationer af forurenende stoffer ligger på niveauer, der ikke medfører

forureningsvirkninger.

Der bliver i forbindelse med kontrahering stillet krav til, at de udførende entreprenører og fartøjer, sikrer minimering af risiko for

forurening i forbindelse med udførelse af undersøgelserne på havet. Desuden føres tilsyn med fartøjer og udstyr undervejs.

Dertil kommer, at omfanget af forundersøgelserne vurderes at være begrænset i tid og rum. Det vurderes således, at

udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D8.

Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum overstiger ikke de niveauer, der er

fastlagt i fællesskabslovgivningen eller andre relevante standarder.

Det er ikke sandsynligt, at de planlagte forundersøgelser vil kunne bevirke ændringer i niveauerne af forurenende stoffer i fisk

og skaldyr til konsum. Det vurderes således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i

forhold til D9.

Egenskaberne ved og mængderne af affald i havet skader ikke kyst- og havmiljøet.

Der vil i forbindelse med kontrahering blive stillet krav til, at de udførende entreprenører og fartøjer, bringer alt affald i land og

bortskaffer det korrekt efter de gældende regler. Desuden føres tilsyn med fartøjer og entreprenører undervejs. Det vurderes

således, at udførelse af forundersøgelserne ikke vil påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D10.

Indførelsen af energi, herunder undervandsstøj, befinder sig på et niveau, der ikke

påvirker havmiljøet i negativ retning.

Ved udførelse af de geofysiske undersøgelser anvendes seismisk udstyr, som vil bevirke spredning af undervandsstøj i

området. Når det præcise omfang og udstyrspakke til de geofysiske undersøgelser kendes, udføres lydsprednings-

modelleringer og vurderinger i forhold til de marine pattedyr, som benytter området. På baggrund af erfaringerne fra lignende

undersøgelser og vurderinger forventes det med meget stor sandsynlighed at kunne konkluderes at med indførelse af

afværge-foranstaltninger, i form af soft-start procedurer, vil der ikke ske betydende påvirkninger af områdets marine pattedyr.

Det forventes yderligere, at Energistyrelsen vil stille krav om anvendelse af PAM (Passive Acoutic Monitoring) og MMO

(Marine Mammal Observers) i forbindelse med udførelsen af de geofysiske undersøgelser. På denne baggrund vurderes

udførelsen af forundersøgelserne ikke at påvirke miljøtilstanden i området i forhold til D11.

D7

D8

D9

D10

D11

Havstrategiloven1, som er den danske implementering af EU's Havstrategidirektiv2, indeholder i alt 11 kvalitative deskriptorer til beskrivelse af god miljøtilstand. I forhold til de

forventede forundersøgelser, er det relevant at vurdere hvorvidt forundersøgelses-aktiviteterne kan påvirke de enkelte deskriptorer.

Kvalitative deskriptorer (D1 – D11) Vurdering af forundersøgelsesaktiviteternes påvirkning
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2022 2023 2024

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Geotekniske undersøgelser

Myndighedsbehandling af ansøgning

Undervandsstøj

Marine miljøundersøgelser

Bentiske flora og fauna undersøgelser

Radar og radiokæder

Havpattedyr

Forundersøgelser

Øvrige forundersøgelser / analyser

Geofysiske undersøgelser

Aktivitet

Fugle og flagermus

Marinarkæologi

Høring af farvandets brugere

Fisk og fiskepopulationer

Sejladsrisikoanalyse

Bemærkninger

CIP forventer et forundersøgelsesprogram, som

kan gennemføres på knap to år fra tilladelse til

forundersøgelser er givet.

Når der på baggrund af en etableringstilladelse

kan træffes investeringsbeslutning, er det CIPs

vurdering af projektet kan kommissioneres

indenfor tre år.

Den endelige tidsplan for det samlede projekt vil

afhænge af myndighedernes behandlingstid for

hhv. forundersøgelses-, etablerings- og

produktionstilladelse. Med en optimeret proces er

det CIPs forventning, at projektet kan realiseres i

2028/29.
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Ansøgning om forundersøgelsestilladelse – Vikinge Banke (1140 MW)

Udbygningen med havvind er af afgørende betydning for Danmarks evne til at opnå de politisk fastsatte klimamål

samt for at sikre en høj forsyningssikkerhed i en verden, hvor den geopolitiske situation er markant forandret.

Potentialet for havvind i Danmark er stort, og det afspejles i de politiske ambitioner. Til trods for potentialet, er

det en markant udfordring af få realiseret ambitionerne i det tempo, som er krævet. På denne baggrund har

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) analyseret mulighederne for at bidrage til at øge hastigheden af den

grønne omstilling gennem de mekanismer der er til rådighed for at udbygge havvind.

CIP har gennemført en omfattende screening af det danske havareal for at identificere områder, som kunne

være aktuelle til at søge om en forundersøgelsestilladelse til at undersøge muligheden for at udvikle nye

havvindsprojekter. På denne baggrund er Vikinge Banke identificeret som et attraktivt site.

CIP har foretaget en analyse af bund- og vindforhold i området, og vurderer, at projektet er teknisk og økonomisk

realiserbart. Det er videre CIPs vurdering, at Vikinge Banke med sin placering i den vestlige del af den danske

Nordsø, giver mulighed for at udnytte de gode vindforhold i Nordsøen. Forundersøgelsesområdets lokation giver

eventuelt mulighed for en innovativ udnyttelse til offshore Power-to-X, ligesom havmølleparken kan tilsluttes

elnettet og bidrage til forsyning af nyt stort elforbrug som følge af direkte og indirekte elektrificering.

Vikinge Banke er et område på 252 km2 beliggende vest for Ringkøbing Fjord. Området har en vanddybde på

48-53km og en afstand til nærmeste kyst på 135 km. Forundersøgelsesområdet ligger i et i Havplanen udpeget

område for ‘Vedvarende energi og energiøer (Ei)', hvilket gør forundersøgelsesområdet fuldt berettiget til

havvind indenfor den nuværende zonetildeling. Udførte geofysiske desktop studier af forundersøgelses-området

i kombination med en arealanalyse af øvrige kommercielle interesser, samt beskyttede natur og miljøområder,

har ikke resulteret i behov for at afgrænse området yderligere. På baggrund af dette, vil hele

forundersøgelsesområdet blive undersøgt i forbindelse med forundersøgelsen, hvor også de mulige kabelruter

mod land vil blive undersøgt på baggrund af en endelig konfiguration af projektet, herunder muligheden for

offshore brintproduktion, samt i dialog med Energinet om mulige nettilslutningspunkter. Det forventes, at Vikinge

Banke kan udbygges med en havvindmøllepark med en samlet kapacitet på 1140 MW.

Formålet med nærværende ansøgning om forundersøgelsestilladelse er at kunne igangsætte forundersøgelser

af området for at indsamle information til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Miljøkonsekvensrapporten vil indgå som en del af den endelige beslutning om etablering af havvindmølleparken.

Herudover vil der som en del af forundersøgelsen blive indsamlet information, som er nødvendig for at kunne

fastlægge projektets endelige udformning.

Forundersøgelserne vil foregå efter standardiserede procedurer og med udstyrspakker, der typisk anvendes ved

havbundsundersøgelser og marinbiologiske undersøgelser. Disse er velkendt fra de tilsvarende undersøgelser til

blandet andet Thor og Hesselø Havvindmølleparker.
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