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UDBUDSRÅDGIVNING

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfatter bygherrerådgivning herunder 
udbudsrådgivning i forbindelse med etableringen 
af en ny elektriske forbindelse mellem Danmark 
og Holland. Forbindelsen får navnet COBRA-
cable. Der etableres et stort byggeri i Danmark 
og et næsten tilsvarende i Holland, som herefter 
forbindes med henholdsvis et sø- og landkabel.

COBRAcable vil bestå af et 300 km langt un-
dersøisk jævnstrømskabel mellem Holland og 
Danmark og i alt ca. 20 km landkabel.

Formålet med COBRAcable er at etablere en 
kabelforbindelse mellem de to lande for at kunne 
udveksle energi og dermed forbedre forsynings-
sikkerheden og sikre attraktive energipriser i 
Danmark og Holland.  

BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE
Bygherrerådgiverydelsen omfatter procesplanlægning, budgette-
ring, programmering, EU-udbud efter forhandling både i relation til 
et totalrådgivningsudbud og et hovedentrepriseudbud. 
Kontrahering med totalrådgiver og hovedentreprenør, samt byg-
geledelse og yderlig opfølgning i projekterings-, udførelses- og 
afleveringsfasen inkl. 1- års gennemgang.

DK|2 har løbende i forbindelse med udbuddet udarbejdet og 
udsendt udbudsbekendtgørelser både til et totalrådgivnings- og 
hovedentrepriseudbud hvori vi bl.a. har fastlagt udvælgelseskrite-
rier. DK|2 har bidraget til udarbejdelsen af kravspecifikationen på 
Engelsk til Converterleverandøren, udarbejdet et samlet udbuds-
materiale til totalrådgivningsudbuddet og de juridiske dokumenter 
for hovedentrepriseudbuddet, som bl.a. indeholder udbudsbetin-
gelser hvori der angives mindstekrav samt tildelingskriterierne mv. 
Ovenstående udbudsforretninger er gennemført som udbud efter 
forhandling jf. forsyningsdirektivet. Ovenstående angivende juridi-
ske dokumenter indeholder ligeledes et entydigt kontraktgrundlag. 
Efter de første forhandlinger og inden de endelige kontaktindgåel-
ser, er der både i forbindelse med prækvalifikationen og tildelingen 
af opgaven udarbejdet evalueringsmodeller og indstillingsnotater, 
som grundlag for bygherrens endelige beslutning.

Vores ydelser vedrører Civil Works, som primært består i etab-
leringen af bygningsmassen til converterleverancen, hvor en af 
vores primære opgaver er at formidle og sikre koordineringen mel-
lem informationerne fra converterleverandøren og de øvrige parter 
i projektet, som bl.a. sker ved afholdelse af løbende Controlling, 
eksterne møder med parterne, og gennemførelsen af audits, pri-
mært på kvaliteten af de leverede ydelser.

BYGHERRE: Energinet.dk
KONTAKTPERSON: Claus Weismann, Tlf.: +45 2333 8963  

BYGGERIETS LOKATION: Hovedvej A1 – Bramming Danmark samt Eemshaven i Holland 
BYGGERIETS STØRRELSE: 300 km undersøisk jævnstrømskabel og 20 km landkabel

ANLÆGSSUM: Samlede anlægsprojekt plus 5 mia. kr.
OPGAVENS ART: Opførelse af en ny elforbindelse mellem Danmark og Holland

Opgaven udføres i totalrådgivning/hovedentreprise
UDFØRT: Opgaven er udført 2014-2019


