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Overslagsberegninger for støj forbundet til forskellige anlægsoperationer.
Aktivitet
støjkilder
Forberedelse af arbejdsbælte
Gravemaskine (stor, larvebånd)
Dozer (CAT D6)
Samlet støjbidrag

Antal

Kildestyrke Støjniveau, afstand fra anlæg (dB)

maskiner

LwA (dB)

50 m

100 m

300 m

3
3

105,7
108,8

64
67
69

57
61
62

46
50
51

Udlægning af rør
Lastvogn
Mobilkran (larvebånd)
Samlet støjbidrag

6
2

100,7
103,4

62
61
64

55
54
57

45
44
47

Samling af rørledning
Sammensvejsning (dieselgenerator)
Vinkelsliber
Løftekran (side boom)
Rørbukkemaskine
Samlet støjbidrag

5
5
6
1

94,2
108,7
108
108

54
70
70
62
73

47
63
63
55
66

36
52
52
44
55

Udgravning af ledningsgrav
Gravemaskine (stor, larvebånd)
Rendegraver
Samlet støjbidrag

3
2

105,7
100,9

64
57
65

57
50
58

46
40
47

3

96,7

55

48

37

6
1

108
105,7

70
59
70

63
52
63

52
41
52

1

106

59

52

41

Fyldning af ledningsgrav
Gravemaskine (stor, larvebånd)
Kompaktor/tromlevibrator
Samlet støjbidrag

4
2

105,7
104,4

65
61
66

58
54
59

47
43
48

Retablering af arbejdsareal
Gravemaskine (stor, larvebånd)
Dozer (CAT D6)
Samlet støjbidrag

3
3

105,7
108,8

64
67
69

57
61
62

46
50
51

HDD krydsning
Borerig (larvebånd)
HDD boremaskine/generator
Mudderpumpe (diesel)
Mobilkran (larvebånd)
Samlet støjbidrag

1
1
2
1

110,6
105,7
96,7
103,4

65
59
53
58
67

58
53
46
51
60

47
42
35
41
49

1
1
1

126,0
122,2
122,2

79
75
75

72
68
68

62
58
58

2
2
1

100,7
103,4
108,8

57
61
62
65

50
54
56
59

40
44
45
48

Grundvandssænkning
Grundvandspumpe (diesel)
Lægning af rørledning i ledningsgrav
Løftekran (side boom)
Gravemaskine
Samlet støjbidrag
Trykprøvning
Kompresseor (diesel)

Ramning
Ramning af stålspuns
Ramning af betonpæl
Bankning af rør under vej
Rørlagerplads
Lastvogn
Mobilkran (larvebånd)
Dozer (CAT D6)
Samlet støjbidrag

NOTE: Kildestyrker er angivet for én aktivitet/maskine. Tabelværdier fra Støjdatabogen, British Standard BS5228
samt målte værdier på forskellige entreprenørmaskiner udført ifm. Metrobyggeri og anlæg af letbaner mv.
Beregning af støjniveauer i de valgte afstande og for det angivne antal maskiner er udført med den fællesnordiske
beregningsmetode jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".
Der er forudsat konstant drift af maskiner. Som tommelfingerregel bruges reduktion ved 50 % drift - 3 dB. Ved 25 % drift 6 dB.
Ovenstående tal angivet med fed er summen (logaritmisk) af støjniveauet fra flere aktiviteter.
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1

Baggrund og formål
På foranledning af Energinet har Lloyd’s Register (herefter benævnt LR) i januar 2019 udført en
beregning af den eksterne støj fra den planlagte kompresser station beliggende i nærheden af
Faxe på Sjælland, Danmark
Formålet med målingerne er at belyse støjforholdene hos de omkringliggende naboer samt at
sammenholde beregnede værdier med grænseværdier givet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" [3].
Undersøgelsen er udført i henhold til den Fælles Nordisk Beregningsmetode, som beskrevet i
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 [1]. Denne metode benytter støjkildestyrke for de enkelte
kilder og aktiviteter på anlægget, og efterfølgende beregning af støjbelastningen i
referencepositionerne.
Det er oplyst af Energinet at kompressorstationen skal opfylde grænseværdien for anlæg placeret
i åbent land svarende til Zone 3. Kravene til de omkringliggende områder er givet herunder.
Anvendelse

Støjgrænse, dB(A)

Man-Fre kl. 06:30-18
Lør kl 06:30-14

Zone 3. Områder
for blandet boligog
erhvervsbebyggelse,
centerområder
(bykerne)

55

Man-Fre kl. 18-22

Alle dage: 22-06:30

Lør kl 14-22
Søn-helligd. 06:30-22

45

40

Tabel 1 – Støjkrav fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984, anført som støjbelastning, Lr, i dB(A)
re. 20µPa)

Da stationen antages at fungere i kontinuert drift, forventes samme støjbelastning døgnet rundt.
Den dimensionerende støjgrænseværdi er derfor for natperioden på 40 dB(A).
Beregningerne er udført under LR’s DANAK akkreditering nr. 544.

Afsnit i rapporten som ikke er udført under akkrediteringen er angivet med kurssiv.

2

Forudsætninger

2.1

Virksomhed og drift
Den planlagte kompressorstation har til formål at levere tryk til rørledningen der transporterer gas
fra Norge til gasmarkederne i Danmark og Polen, samt de omkringliggende lande (Baltic Pipe
Project). Yderligere er der mulighed for at transportere gas den modsatte vej fra Polen til
Danmark.
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The Baltic Pipe Project er anerkendt som EU PCI projekte og har til formål at videreudvikle og
styrke det europæiske indre energimarked ved at nå EU's energipolitiske mål om overkommelig,
sikker og bæredygtig energi.
Kompressorstationen skal placeres tæt på sydmotorvejen i Næstved kommune. Området er
primært landdistrikt. De korteste afstande mellem kompressorstation og beboelse er fra ca. 500
m til 750 m (fra det geometriske centrum af den foreslåede station). De støjfølsomme
modtagerpunkter er antaget at være placeret som anført i figur 1.

Figur 1: Kort med placering af Energinets kompressorstation, samt angivelse af
immissionspunkterne 1-5.

Stationen består af følgende hovedkomponenter:






4 Kompressorer i bygninger
4 Kontrol- og frekvens konverter bygninger
Værksted og lagerbygning
4 Gas-køleenheder.
50kV transformerstation

Det planlagte layout af anlægget kan ses i figur 2 herunder.
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Figur 2: Infrastrukturplan for kompressorstationen.

2.2

Støjkilder og driftsbetingelser
Kompressorstationen er beregnet til at transportere gas i begge retninger fra Danmark til Polen
og i omvendt retning fra Polen til Danmark. Men vigtigste transportretning er fra Danmark til
Polen. Maksimal designkapacitet (flow) (fra Danmark til Polen) er ca. 10,1 mia. kubikmeter pr. år
(BCM) eller 1.153.000 Nm³ / h (ved T = 0 ° C og p = 101,3 kPa). Design-tryk for stationen er
120 bar. Sugetemperaturen for gassen vil være omkring 10 °C, og temperaturen nedstrøms
køleren vil være maksimal 55 °C.
Kompressorstationen antages at operere i kontinuerlig drift døgnet rundt, hvorfor
støjbelastningen vil være den samme i alle referenceperioder. Kompressorstationens støjkilder
består af en række tekniske installationer, som angivet herunder:
Scraper Station:
Grænseflade mellem rørledningerne og kompressor station.
Filter-separator:
Anlæg til udskillelse af faste partikler og frit vand fra gassen. Der vil være tre separatorer hvoraf 2
antages i drift og en standby (2 + 1). Separation udføres i to adskillelsesfaser. Den første
adskillelsesfase sker ved hjælp af tyngdekraften/centrifugalkræfter. Den anden fase ved dannelse
af flydende dråber efterfølgende som fjernes.
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Metering Station:
Dette gøres ved hjælp af ultralyds-flowmålere. Der er 4 løb, hvoraf de 3 antages i drift (3+1)
Kompressorer:
Disse er elektriske, motordrevne turbokompressorer, som er placeret i hver sin bygning. Det
antages at der er 3 kompressorer i samtidig drift og 1 standby (3 + 1). Hver kompressor er
anbragt i en bygning forsynet med eksplosionssikring og ventilation. Lydtrykket internt i
kompressorbygningerne er per erfaring antaget at være 97 dBA). Alle udendørs rørsystemer og
ventiler er antaget at være forsynet med akustisk rørisolering.
Kølere:
Til køling af gas, da denne maksimalt må være 50 °C før den ledes ind i pipeline. Hvert
kompressortog er udstyret med en køler. Der antages at være 3 kølere i drift (3+1).
Ventilation
Der er placeret en række ventilationsanlæg/åbninger på tagene af bygningerne
Strømforsyning:
Anlægget vil blive forsynet fra det offentlige net. Et dieseldrevet nødstrømsanlæg er installeret i
tilfælde af strømudfald.
Transformerstation:
En 50 kV transformerstation er placeret syd for hovedanlægget.
(Vent og blow down system):
Nødsystem til at udluftning og trykaftagning af gassystemerne. Disse er ikke medtaget i
beregningerne, da de er antages kun at være i drift i nødsituationer.

3

Beregningsmodel
For at bestemme omfanget af støjemission fra kompressorstationen er en 3D-model bygget.
Modellen blev bygget i beregningsprogrammet "SoundPLAN, Version 8.0". De væsentlige
støjkilder og topografi er modelleret ud fra information modtaget af Energinet.
Støj-beregningen er blevet udført ifølge vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Til
støjvurdering af den planlagte kompressor station, blev lydeffektdata antaget som angivet
nedenfor.

3.1

Immissionspunkter
Resultaterne af beregningerne er præsenteret i støjkonturkort, der viser kompressorstationens
støjbelastning for hele det betragtede område. Punktberegninger er beregnet for positionerne 15, som udgør beregning af det forventede støjniveau ved de nærmest placerede beboelser. I
immissionspunkterne er støjen beregnet i 2 højder: 1,5 meter over terræn samt i 1. sals højde.
Beregningshøjden er for støjkonturkortet er 1,5 meter over terræn. Terrænet i hele området er
antaget at være akustisk absorberende.
Placering af immisionspunkter kan ses i Figur 1

3.2

Kildestyrker
De anvendte støjkildestyrker samt angivelse af placering er givet i appendiks A.
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Tekniske installationer
De anvendte støjkildestyrker er basseret på estimater, erfaringstal og/eller leverandørdata for
lignende udstyr.
Bygningsudstrålet støj
Kildestyrken af støj udstrålet fra bygningsdele er bestemt ved at benytte kildestyrken til
bestemmelse af det interne støjniveau og herefter beregne den udstrålede støj fra bygningerne
ved hjælp af lydreduktionstal fra de relevante bygningsdele:

4

Facader:

R´w = 57 dB

Tag:

R´w = 52 dB

Eksplosionsåbning i tag

R´w = 32 dB

Døre og porte

R´w = 30 dB

Ventilationsåbninger

R´w = 40 dB

Støjbelastning
Der er foretaget beregning af støjbelastningen i et område omkring kompressorstationen og i
referencepositioner, som beskrevet i afsnit 3.1. Beregningerne er foretaget efter miljøstyrelsens
vejledning 5/1993 [1] med programmet SoundPLAN version 8.0.
I beregningsmodellen er der opbygget en tredimensionel terrænmodel af beregningsområdet
(figur 4). Bygninger og andre objekter, som er relevante for støjforholdene er placeret på
terrænmodellen. Der er taget hensyn til skærmning og refleksion fra bygninger på virksomhedens
område men ikke uden for området, da bebyggelsen er sparsom.

4.1

Beregningsresultater
Hovedresultaterne af støjberegningerne er placeret i appendiks B-G, hvor den beregnede
støjbelastning er præsenteret i appendiks B i form af farvekonturkort over virksomheden og de
nærmeste omgivelser.
Resultatet af punktberegningerne er vist samlet for dag-, aften, og natperioden, da alle kilder er
antaget i kontinuert drift. Punktberegningerne giver mulighed for at se støjbelastningen i to
forskellige højder svarende til de enkelte etager i en bygning. Af resultaterne fremgår det at
støjniveauerne generelt er 1-2 dB højere i 1. sals højde sammenlignet med 1,5 meter over terræn.
Detaljer for punktberegningen i 1. sals højde er vist i appendiks C-G.

Beregningspunkt
1
2
3
4
5

Dag/aften/nat
(1,5 m o. terræn)
36.2
33.0
35.3
30.7
33.9

Dag/aften/nat
(1. sals højde)
37.4
34.6
36.5
32.1
35.2

Tabel 2 – Resultater af punkstøjberegningen (LAeq, i dB(A) re. 20µPa)
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4.2

Tone og impulsindhold
Såfremt der i immissionspunkterne forekommer tydeligt hørbare toner eller impulser skal det
beregnede støjniveau korrigeres med et “+5 dB” tillæg.
Da der ikke er udført støjmåling i immissionspunkter ved den anvendte målemetode er det ikke
muligt at gennemføre en objektiv vurdering af hvorvidt der skal tildeles et ”+ 5 dB” tillæg.
Det vurderes, at der kan forekomme aktiviteter på virksomheden der kan give anledning til toner
eller impulser. Sådanne hændelser kan dog ofte være maskerede af anden støj, herunder
trafikstøj fra den nærliggende vej.
Samlet vurderes det således, at der ikke vil være belæg for at tildele et ”+ 5 dB” tillæg.

4.3 Beregningsusikkerhed
Den udvidede usikkerhed δres er beregnet på baggrund af principperne i [2].

De anvendte værdier fremgår af tabel 4. Den beregnede udvidede usikkerhed fremgår af tabel 3,
og er bestemt til mellem 2.9 – 3.9 dB for de forskellige modtagepunkter.

Standard-afvigelse
s (dB)
Beregning σber

1 dB

Støjkilder, σi, erfaringsdata

5 dB

Tabel 3 – Data anvendt til usikkerhedsberegning.
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Beregningspunkt

Dag/aften/nat

1
2
3
4
5

3.3
3.3
3.2
3.9
2.9

Tabel 4 – Beregnet udvidet usikkerhed (dB).

4.4

Specifikationer og krav til kildestyrker og lydisolation (ikke del
af akkrediteret rapport)
I det efterfølgende er angivet anbefalinger og specifikationer for maksimale lydeffekter for de
beregnede støjkilder. Anbefalingerne er givet for at vurdere om det er realistisk at opnå et
støjniveau under grænseværdierne. Anbefalingerne er kun givet som en indikation af det
nødvendige omfang, og skal bearbejdes yderligere før implementering.

Komponent

Specifikation

Gaskompressor, pr. enhed inde i bygning.

Lwa ≤ 110 dB(A)

Støjbekæmpelsesforanstaltninger:
Indkapslet motor/gearbox-enhed
150 mm lydisolerende beklædning af gasrør inde i kompressorbygningen.
lydtrykniveau inde i bygningen i gennemsnit: LpA ca. 95 dB (A)

Gaskølere, uden for kompressorbygning

Lwa ≤ 83 dB(A)

Kompressorbygning
R’w ≥ 57 dB

Murværk
f.eks. beton eller mursten, fladevægt over 400
kg/m2

R’w ≥ 52 dB

Tag
Cement-tag , fladevægt over 340 kg/ m

2

Eksplosionssikret panel ,ca. 100 m2 del af taget på
hver bygning

R’w ≥ 32 dB

Døre og porte, monteret i bygning

Rw ≥ 30 dB

Bygningsventilations-indtag, p.r åbning

LWA ≤ 56 dB(A)

Indtag skal forsynes med lydbafler/lyddæmpere
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Komponent

Specifikation

Bygningsventilations-udtag

LWA ≤ 80 dB(A)

to pr. åbning antaget
Frekvens-omformer Køler/transformer luft

LWA ≤ 79 dB(A)

Alle ind/udtag
Ventiler for gaskølere 6 stk pr køler

LWA ≤ 86 dB(A)

Opereres i 3 + 1 konfiguration
Strømningsstøj intern gaskøler, pr køler

LWA ≤ 92 dB(A)

Gas køler, vertikal rørføring opstrøms

LWA ≤ 60 dB(A)

100 mm lyd isolering på rør
Gaskøle-varmeveksler, opstrøms over terræn

LWA ≤ 68 dB(A)

Gas køler, vertikal rørføring nedstrøms

LWA ≤ 60 dB(A)

50 - 100 mm lyd isolering på rør
Filter indløb, per filter

LWA ≤ 83 dB(A)

To filtre antaget.
Skal vurderes under den detaljerede design fase
Målestation pr. enhed

LWA ≤ 80 dB(A)

Rørføring udendørs, suction

LWA ≤ 87 dB(A)

Skal vurderes under den detaljerede designfase
150-200 mm lydisolering
Rørføring udendørs, discharge

LWA ≤ 90 dB(A)

Skal vurderes under den detaljerede designfase
150-200 mm lydisolering
Recycle, anti surge ventiler

LWA ≤ 85 dB(A)

Skal vurderes under den detaljerede designfase
Indkapsling
Instrument kompressor pr. enhed
Ventlation s-uftindtag

LWA ≤ 71 dB(A)

Ventilations-udtag

LWA ≤ 75 dB(A)

Lyddæmpere skal installeres ved ind og udgang
Transformatorstation
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Komponent

Specifikation

Krav til leverandør
Administration, elektro, værksted lager bygninger
Støjniveau antages at være lavere end:

Lp ≤ 80 dB(A)

Eventuelle ventilationsåbninger til air
condition/handling

LWA ≤ 75 dB(A)

Tabel 5 – Forslag til specificering af maksimale lydeffekter for støjkilder (dB).

Bemærkninger:
Ovenstående lydtryk og lydeffekter (dvs. kildestyrker) er total niveauer. Der kan forekomme
afvigelser hvis frekvensspektrene afviger væsentligt fra de antage.
Alle angivne lydeffektniveauer skal være fri for tonestøj. Tonestøj kan eksempelvis være til stede
ved kompressorernes bladpassagefrekvens (BPF). Ofte kan tonestøj ikke undgås. Derfor er det
nødvendigt at isolere / indkapsle kritiske komponenter og rør.
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5 Resultater og konklusion
Lloyds Register har på foranledning af Energinet foretaget en beregning af den eksterne støj fra
den planlagte kompressorstation i nærheden af Faxe. Alle medtagne støjkilder er baseret på
estimater, erfaringstal og/eller leverandørdata for lignende udstyr.
Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.

Beregningspunkt

Dag/aften/nat
(1,5 m o. terræn)

1
2
3
4
5

Dag/aften/nat
(1. sals højde)

36
33
35
31
34

37
35
37
32
35

Tabel 6 – Resultater støjbelastning, gældende for dag, aften og
natperioderne (Lr, i dB(A) re. 20µPa)

Usikkerheden på resultaterne er bestemt til mellem ±2.9 og ±3.9 dB, afhængig af
modtagepunktet.
Resultaterne skal sammenlignes med det gældende støjvilkår for de nærliggende beboelser, som
er 55/45/40 dB(A) for henholdsvis dag/aften/nat-perioderne. Sammenholdes resultaterne med
beregningsusikkerheden, ses det at støjgrænserne beregnes overholdt med sikkerhed for punkt
2-5, da resultaterne minus usikkerheden ligger under grænseværdierne. For punkt 1 kan det ikke
afgøres om grænseværdierne er overholdt, da beregningsresultatet plus usikkerheden akkurat
ligger over grænseværdien om natten.
Det skal bemærkes at beregningerne er baseret på estimater af kildestyrkerne og ikke konkrete
data for det aktuelle udstyr, da dette har været tilgængeligt. Hvis kildestyrkerne af det aktuelle
udstyr afviger væsentligt fra det antagne, vil resultaterne ændre sig tilsvarende.

Ud fra de udførte beregninger vurderes det at være sandsynliggjort, at det vil være teknisk muligt
at udforme kompressorstationen, så den vil kunne overholde de angivne støjkrav ved
beboelserne. Dette vurderes dog at kræve fokus på støjforholdene i designfasen for at sikre at de
enkelte kilder bliver støjdæmpet tilstrækkeligt. Dette indebærer opfølgning på støjdata fra
leverandører af udstyr og opdaterede beregninger.

Report no: 19.4583 Rev: 0
Date: 31. januar 2019

Page 14 of 54
©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK

6

Referencer
[1]

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”

[2]

Miljøstyrelsens referencelaboratorium - Orientering nr. 33 Usikkerhed på beregnede
niveauer af ekstern støj fra virksomheder

[3]

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder

Report no: 19.4583 Rev: 0
Date: 31. januar 2019

Page 15 of 54
©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK

Appendiks A

Støjkildestyrker

Report no: 19.4583 Rev: 0
Date: 31. januar 2019

Page 16 of 54
©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK

Placering af støjkilder
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Støjkonturkort
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Appendiks C

Delstøjkildebidrag punkt 1
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Appendiks D

Delstøjkildebidrag punkt 2
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Delstøjkildebidrag punkt 3
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Delstøjkildebidrag punkt 5
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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

NOTAT

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78

FØLGE NOTAT VEDR. BEREGNING AF EKSTERN STØJ BALTIC PIPE PROJECT - KOMPRESSORSTATION
EVERDRUP

Dato:
1. februar 2019

Det akkrediterede støjlaboratorium Lloyds Register har udført en beregning af forventet ekstern støj ifm. Kompressor station Everdrup på Sjælland.
Rapporten er udført på baggrund af det bedste tilgængelige bud på udlægning af anlægget og
erfaringsdata fra leverandører på gængse komponenter.
Status på Baltic Pipe Project - kompressorstation Everdrup er, at der er indgået kontrakt med
rådgiver, som skal fastlægge basic design m.v. for procesanlægget og bygninger.
Procesanlæg, samt bygninger udbydes efterfølgende i totalentreprise. En del af rådgivers opgave er at forholde sig til støj og designe, således at gældende grænseværdier kan overholdes
Pga. lang leveringstid indkøber Energinet p.t. kompressorenhederne som bygherre leverance,
her er der også krav til støj, og de vil endvidere skulle indkapsles i bygninger udført af total
entreprenøren.
Indkøb af totalentreprisen for procesanlæg samt kompressorenhederne kan have effekt på
anlæggets udlægning fx antal kompresser enheder, men der stilles selvfølgelig strenge krav til,
hvor meget det må støje, og at det skal overholde de gældende støj krav. Dvs. at totalentreprenør pålægges, som led I hans kontrakt, at designe og vælge anlægsdele, dæmpningstiltag
osv. så det sikres, at det samlede anlæg overholder de gældende støjgrænser. Yderligere planlægges selvfølgelig med at gennemføre en eftervisning af dette ifm. Idriftsættelse af anlægget
af et akkrediteret eller certificeret laboratorium ”Miljømåling – Ekstern støj”.
Specifikt kan det nævnes, at der er i Lloyds rapport i tabel 5 er inkluderet forslag til krav til
kildestyrker, som er mere restriktive, end dem der er beregnet for dermed at indarbejde en
ekstra sikkerhed for at støjkravene overholdes.
MST har tidligere spurgt ind til validiteten af den estimerede kildestyrke af 50KV/20KV transformeren (forventet redundant opsætning med 1 i drift og en i reserve). Denne kildestyrke er i
Beranek, Noise control Engineering angivet som en empirisk formel for transformatorer, her
giver en 55 MVA transformer en lydeffekt på LwA = 92 dB, så de anvendte data anses at være
realistiske. Transformerens kilde styrke er i programmet SoundPlan inkluderet i en gruppe der
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hedder ”buildings”, dette betyder ikke, at den står i en bygning eller betragtes som en bygning,
men er alene en program teknisk gruppering.
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RESUME
Der er udført beregning af støjbelastninger i omgivelserne i den fremtidige situation, hvor den
eksisterende terminal ved Nybro er udvidet med en ny modtageterminal i tilknytning til Baltic
Pipe projektet. Den nye terminal er forudsat placeret indenfor Ørsteds område. De udførte beregninger dokumenterer, at den udvidede terminal i den fremtidige situation kan overholde støjgrænserne i den nuværende miljøgodkendelse.

2.

INLEDNING
Baltic Pipe projektet skal bringe norsk gas til Polen via Danmark. Det omfatter bl.a. en ny modtageterminal ved Nybro, der etableres i tilknytning til den eksisterende terminal på stedet (Nybrovej 185, 6851 Janderup).
Denne rapport er en redegørelse for de støjmæssige konsekvenser af de planlagte ændringer på
terminalen ved Nybro. Det er hensigten, at denne rapport skal indgå i ansøgning om godkendelse
i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

3.

DE BERØRTE PARTER
Rekvirenten: Energinet ved Ole Hansen mail OHN@energinet.dk.
Målelaboratorium: Rambøll Odense ved Ole Funk Knudsen mail OFK@ramboll.dk (personcertificeret til Mijømåling-ekstern støj, certifikat nr. 24031).

4.

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Terminalen i Nybro, der drives af Ørsted, har været i drift siden 1984 og er løbende blevet udvidet. Den er placeret i det åbne land, ca. 9 km nordvest for Varde i Varde kommune. I området er
der opdyrket land med spredt bebyggelse i form af enkeltliggende ejendomme. Umiddelbart syd
for anlægget findes et græstørreri, som ikke omfatter beboelse. Det omkringliggende landskab
har få højdevariationer.
Den planlagte udvidelse omfatter etablering af en række nye anlæg, der kan give anledning til
støj i omgivelserne under driften. De placeres indenfor ørsteds område.
Der henvises i øvrigt til den anlægsbeskrivelse, der er udarbejdet som en del af miljøredegørelsen for den planlagte udvidelse af terminalen.
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5.

METODE, STØJKILDER OG KILDESTYRKER

5.1

Eksisterende forhold

5.1.1

Støjkilder

Støjbelastningen fra den eksisterende modtageterminal er beregnet som virksomhedsstøj i henhold til Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” og Vejledning fra
Miljøstyrelsen nr. 5 1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Dette indebærer, at der
er anvendt beregningsmodellen ”General Prediction Method”.
Støjbelastningen under de eksisterende forhold er tidligere beregnet i 1998 jf. rapporten ”Dansk
Naturgas A/S, Miljømåling-ekstern støj, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nuværende forhold, Scenario 0, Rambøll 1998-02-27”. Støjen blev i 1998 kortlagt for en situation med en produktion på
24 x 106 Nm3/døgn med 19 x 106 Nm3/døgn gennem tog 3 og 5 x 106 Nm3/døgn gennem anlæggene 1100 og 1200.
Støjkortlægningen er opdateret med nye støjkilder i 2006 jf. notatet ”Revision af miljøgodkendelse Nybro Gasbehandlingsanlæg, Støjredegørelse, Rambøll 2006-05-15” foranlediget af etablering af ny gasturbine og terminal for Syd Arne.
Den opdaterede støjberegning fra 2006 har dannet grundlag for den seneste miljøgodkendelse af
anlægget fra 2009 (Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg, Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, oktober 2009).
Støjkortlægningen fra 1998/2006 blev udført ved hjælp af beregningsværktøjet SoundPLAN i en
nu forældet version (DOS-version). Der er derfor til brug for denne rapport udarbejdet en ny
støjmodel i SoundPLAN version 7.4 opdateret 16. februar 2018. Det indebærer, at der er opbygget en ny rumlig model med terrænforhold, koteforhold, bygninger og støjkilder. Bygninger og
terrænoplysninger er indregnet i beregningsmodellen på baggrund af data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, DHM/Terræn (0,4 m grid) og Geo/Danmark, marts 2018.
Støjkilderne indgår i modellen med de samme støjkildedata som blev anvendt ved beregningerne
i 1998/2006. Dog er der for en af støjkilderne (S9 – Tog 3) aktuelt målt ny kildestyrke, idet flowet gennem tog 3 aktuelt er væsentligt mindre end ved målingen i 1998, hvilket resulterer i en
væsentlig mindre kildestyrke (aktuelt flow er 7,5 x 106 Nm3/døgn mod 19 x 106 Nm3/døgn ved
målingen i 1998). Disse støjkilder er de væsentligste og afgørende for den støjbelastning, det eksisterende anlæg giver anledning til i omgivelserne. Støjkilderne fremgår af Figur 5-1.
Kildebetegnelse
S1
S2
S4
S5
S8
S9
S11
S12

Kildebeskrivelse

Kildestyrke målt

Kedelbygning

1998

Dampmanifold
Indgangskontrolventiler anlæggene 1100 og 1200
Outletmetre (udløbsventiler)
Kraftvarmeværk

1998
1998
1998
1998

Tog 3
Flowreguleringsventil
Rør mv. før filter

2018
2006
2006

Figur 5-1: Oversigt over støjkilder, der indgår ved den udførte beregning af støj under de eksisterende
forhold
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Ny kildestyrkemåling for S9 (tog 3)

Ny kildestyrkemåling for S9 (tog 3) er målt den 3. maj 2018 i tidsrummet kl. 10-12. Målingen
blev udført i samarbejde med Per Korshøj, Ørsted. Under målingen var flowet gennem anlægget
7,5 x 106 Nm3/døgn.
Støjmåling blev udført med integrerende lydtrykmåler, som blev kalibreret med akustisk kalibrator. Anvendt måleudstyr ved støjmålingen er angivet i Figur 5.2.
Instrument

Fabrikat

Type nr.

Lydtrykmåler
Akustisk kalibrator

B&K
B&K

2270
4231

Rambøll database nr.
DK.1101052.0077
DK.415.0032

Serie/DANAK
nr.
802614
756549

Seneste kontrol
26.04.18
11.08.17

Figur 5-2: Anvendt måleudstyr ved støjmålingen

Der blev målt støjniveauer i afstand 15 m i forskellige retninger omkring støjkilden (kuglemetoden). Middellydtrykniveau på målefladen blev bestemt til 74,4 dB(A). Dette svarer til en kildestyrke på LWA = 105,9 dB.
5.1.3

Kildestyrker for eksisterende støjkilder

Støjkildernes kildestyrker (Lydeffekt, LWA i dB) er gengivet i Figur 5-3.

Figur 5-3: Støjkildernes kildestyrker (LWA, dB), eksisterende forhold
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Placering af eksisterende støjkilder

Placeringen af støjkilderne under eksisterende forhold er vist i Figur 5-4.

Figur 5-4: Placering af eksisterende støjkilder
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5.2

Fremtidige forhold

5.2.1

Støjkilder på Baltic Pipe terminalen

De nye installationer, der planlægges etableret på terminalen, omfatter følgende:
·
·
·
·

3
3
1
1

kedler (boilere)
procestog
fuelgasskid
nøddieselanlæg.

Yderligere detaljer om disse installationer findes i miljøredegørelsens anlægsbeskrivelse.
Nøddieselanlægget vil kun være i drift i dagtimerne og kun i kort tid (få timer) i forbindelse med
afprøvning og indgår derfor ikke i støjberegningerne.
Drift på tre kedler og tre procestog samtidig vil forekomme yderst sjældent i forbindelse med opstart af anlægget.
Normal drift vil derfor være:
·
·
·

2 kedler (boilere)
2 procestog
1 fuelgasskid.

Støjdata for de nye installationer er vist i Figur 5-5. Det skal bemærkes, at de nævnte installationer er de primære støjkilder. De vil sammen med de installationer, der indgår ved beregning af
støj under de eksisterende forhold, være dimensionerende for terminalens samlede støjbelastning i omgivelserne. Oplysninger om støjkilderne er stillet til rådighed af mulige leverandører og
vurderes at være udtryk for markedsstandard.
Støjkilde
1 kedel

Primær støjkilde
Skorsten
10 MW pr. kedel

1 procestog

Reduktionsventil

1 fuelgasskid

Kontrolventil

Støjdata

Højde over terræn

Lydtrykniveau 94 dB(A) i afstand 1 meter uden lyddæmper svarende til kildestyrke LWA = 105 dB. Der forudsættes
lyddæmper med en indsætningsdæmpning på mindst 15 dB. Resulterende kildestyrke LWA = 90 dB.
Lydtrykniveau 90 dB(A) i 1 m afstand.
Kildens dimensioner er i forhold til måleafstanden 1 m så små, at kilden kan
regnes som punktkilde. Kildestyrke LWA
= 101 dB.
Lydtrykniveau 80 dB(A) i afstand 1 meter. Kildens dimensioner er i forhold til
måleafstanden 1 m så små, at kilden
kan regnes som punktkilde. Kildestyrke
LWA = 91 dB.

Afkast 20 meter
over terræn

1,5 meter

1,5 meter

Figur 5-5: Nye støjkilder, der indgår i Baltic Pipe terminalen

Det er forudsat, at frekvensfordelingen af støjkildernes kildestyrke svarer til et generaliseret frekvensspektrum for industristøjkilder.
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Placering af støjkilder

Der opereres med to alternative placeringer af kedlerne, benævnt alternativ A1 og alternativ A2.
Støjkildernes placering i de to placeringsforslag er vist i Figur 5-6 og Figur 5-7.

Figur 5-6: Fremtidige forhold. Placering af støjkilder i Baltic Pipe terminalen, alternativ A1

Miljømåling-ekstern støj

Figur 5-7: Fremtidige forhold. Placering af støjkilder i Baltic Pipe terminalen, alternativ A2
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BEREGNINGSPUNKTER
Der er beregnet støjbelastninger i 3 referencepunkter placeret ved nærmeste naboejendomme
med beboelse.
Placeringen af referencepunkterne er vist på Figur 6-1.

Figur 6-1: Placering af referencepunkter for beregning af støj i driftsfasen

Referencepunkt 1 er placeret ved ejendommen Søviggårdvej 60.
Referencepunkt 2 er placeret ved ejendommen Søvigvej 61.
Referencepunkt 3 er placeret ved ejendommen Søvigvej 60.
Referencepunkterne er placeret i højden 1,5 m over terræn og i afstanden ca. 15 m fra beboelsen.
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STØJGRÆNSER
Grænseværdier er angivet i godkendelsens punkt E1 og er gengivet herunder.

Figur 7-1 Grænseværdier for ekstern virksomhedsstøj. Grænseværdierne er støjbelastningen, Lr i dB
(kilde: Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg, Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, oktober 2009)

Grænseværdierne gælder for støjens middelværdi over de anførte referencetidsrum i tabellen.
Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser er støjen særligt generende. Den skal
i så fald tillægges 5 dB før sammenligning med grænseværdierne. Endvidere er der en særlig
grænseværdi for støjens maksimalværdi (LpAmax) om natten kl. 22 – 07.
Det bemærkes, at miljøgodkendelsens grænseværdier er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier, som normalt anvendes som kriterier støj ved miljøvurdering af tekniske anlæg. I denne redegørelse er vurdering af de støjmæssige konsekvenser derfor baseret på
miljøgodkendelsens grænseværdier.

8.

ØVRIGE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER
Bygninger er regnet reflekterende med et refleksionstab på 1 dB.
Terrænet er regnet akustisk hårdt eller porøst svarende til de faktiske forhold.

Miljømåling-ekstern støj
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9.

RESULTATER

9.1

Støjbelastninger under eksisterende forhold
Støjbelastningen fra modtageanlæggets stationære støjkilder er uafhængig af ugedag og tidspunkt på døgnet. De beregnede støjbelastninger er derfor sammenholdt med støjgrænserne for
natperioden, som er de mest restriktive.
De beregnede niveauer for støjbelastningen fra terminalen under de eksisterende forhold er angivet i nedenstående skema, hvor støjbelastningerne også er sammenholdt med støjgrænsen for
natperioden ved naboerne i det åbne land.
Støjen er beregnet for natperioden, hvor grænseværdien er lavest. I andre tidsrum er grænseværdien højere, men støjen fra anlægget er den samme. Der kan dog i dagperioden være støj fra
trafik til og fra anlægget, afprøvning af nøddieselanlæg mv., men det vil være i et begrænset
omfang, som ikke kan medføre overskridelse af den mere lempelige grænseværdi.
Beregningspunkt

Beregnet støjbelastning, Lr

Støjgrænse for natperioden, Lr

1
2
3

37,6 dB
37,1 dB
39,6 dB

40 dB
40 dB
40 dB

Figur 9-1: Eksisterende forhold. Beregnede niveauer for støjbelastning af boliger i omgivelserne i natperioden.

For alle 3 beregningspunkter viser støjberegningen overholdelse af grænseværdien på 40 dB(A)
for natperioden.
Beregnede niveauer for støjbelastningen i omgivelserne er vist i Figur 9-2, som med farvesignaturer viser støjbelastningen i omgivelserne med 5 dB intervaller.
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Figur 9-2: Eksisterende forhold. Beregnede niveauer for støjbelastning i omgivelserne i højden 1,5 m
over terræn inklusive refleksion fra bygninger

9.2

Støjbelastninger fra Baltic Pipe terminalen isoleret set
De beregnede støjniveauer i referencepunkterne for Baltic Pipe terminalen isoleret set fremgår af
Figur 9-3. Det fremgår, at de beregnede støjniveauer er lavere end miljøgodkendelsens grænseværdi for natperioden.
Beregningspunkt
1
2
3

Beregnet støjbelastning, Lr
Alternativ A1
Alternativ A2
31,7 dB
28,7 dB
26,4 dB

31,8 dB
28,6 dB
26,1 dB

Støjgrænse for
natperioden, Lr
40 dB
40 dB
40 dB

Figur 9-3: Fremtidige forhold. Støj fra Baltic Pipe terminalen isoleret set. Beregnede niveauer for støjbelastning af boliger i omgivelserne i natperioden

De beregnede niveauer for støjbelastningen i omgivelserne er desuden for alternativ A1 vist på
Figur 9-4, som med farvesignaturer viser niveauer for støjbelastning i området med 5 dB intervaller. Støjudbredelsen for alternativ A2 ville være stort set tilsvarende.
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Figur 9-4: Fremtidige forhold. Støj fra Baltic Pipe terminalen alternativ A1 isoleret set. Beregnede niveauer for støjbelastning i omgivelserne i højden 1,5 m over terræn inklusive refleksion fra bygninger.

9.3

Samlede støjbelastninger fra eksisterende og nye støjkilder
Samlede støjbelastninger fra eksisterende og nye støjkilder er angivet i Figur 9-5. Det fremgår,
at de beregnede støjniveauer er lavere end miljøgodkendelsens grænseværdi for natperioden.
Beregningspunkt
1
2
3

Beregnet støjbelastning, Lr
Alternativ A1
Alternativ A2
38,6 dB
38,6 dB
37,7 dB
37,7 dB
39,8 dB

39,8 dB

Støjgrænse for
natperioden, Lr
40 dB
40 dB
40 dB

Figur 9-5: Fremtidige forhold. Samlet støj fra eksisterende og nye støjkilder. Beregnede niveauer for
støjbelastning af boliger i omgivelserne i natperioden.

De beregnede samlede niveauer for støjbelastningen i omgivelserne er desuden for alternativ A1
vist på Figur 9-4, som med farvesignaturer viser niveauer for støjbelastning i området med 5 dB
intervaller. Støjudbredelsen for alternativ A2 ville være stort set tilsvarende.
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Figur 9-6: Fremtidige forhold. Samlet støj fra eksisterende og nye støjkilder alternativ A1. Beregnede
niveauer for støjbelastning i omgivelserne i højden 1,5 m over terræn inklusive refleksion fra bygninger.

9.4

Beregningsudskrifter fra SoundPLAN
Beregningsudskrifter fra SoundPLAN er vist i bilag. Beregningsudskrifterne viser bidrag i beregningspunkterne fra hver støjkilde.

9.5

Støjens karakter
Det er i forbindelse med støjkortlægningen i 1998 konstateret, at der ikke ved naboerne er tydeligt hørbare toner eller impulser, som udløser et tillæg for støjens særlige karakter. Det forventes, at der heller ikke i den fremtidige situation vil optræde tydeligt hørbare toner eller impulser.

9.6

Støjens maksimalværdi om natten
Det er karakteristisk, at støjen fra terminalen er kontant med mindre variationer i støjniveauet.
Den særlige grænseværdi for støjens maksimalværdi (LpAmax) om natten kl. 22 – 07 overskrides
derfor ikke.
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Vibrationer og lavfrekvent støj
Afstanden mellem de tekniske installationer på anlægget og de nærmeste boliger er mindst 500
meter (for de nye anlæg er afstanden mindst 800 meter). Der er derfor ingen risiko for vibrationer udbredt gennem jorden, som kan være mærkbare i boliger i omgivelserne.
Alle støjkilder udsender lavfrekvent støj i større eller mindre grad. Denne del af støjen er omfattet af de generelle grænseværdier for støj i dB(A). Til brug for situationer, hvor støjkilder giver
anledning til et særligt højt lavfrekvent støjbidrag, har Miljøstyrelsen fremlagt forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, Lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer i eksternt miljø, 1997).
Miljøgodkendelsen af anlægget ved Nybro omfatter ikke krav til lavfrekvent støj. Godkendelsen
nævner, at anlæggets kondensatbrænder kan udsende en ”lavfrekvent buldren”. Brænderen har i
praksis ikke været i brug og er nu taget ud af drift. Det vurderes derfor, at anlæggets installationer ikke giver anledning til væsentlig lavfrekvent støj, som går ud over det normale for industrielle støjkilder. Det betyder, at den lavfrekvente del af støjen er omfattet af grænseværdierne for
den samlede støj.

10. UBESTEMTHED
Der er for et udvalgt eksempel beregnet udvidet usikkerhed i henhold til Orientering nr. 36:
”Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder”, Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, november 2005. Standardusikkerhed på kildestyrkerne er sat til 3 dB i henhold til
anvisninger i metoden. Usikkerheden på beregningen er efter anvisningerne sat til 1 dB.
Beregningspunkt
3

Situation
Samlet støjbelastning

Beregnet støjbelastning
39,8 dB

Støjgrænse
40 dB

Udvidet usikkerhed
±2,7 dB

Figur 10-1: Beregnet udvidet usikkerhed for udvalgt eksempel

11. KONKLUSION
Det forventes, at støjen fra modtageterminalen ved Nybro inklusive Baltic Pipe modtageterminalen i den fremtidige situation kan overholde grænseværdierne i terminalens nuværende miljøgodkendelse.
Det vurderes derfor samlet, at den planlagte udvidelse af modtageterminalen er uden mærkbare
støjmæssige konsekvenser for omgivelserne.
Opmærksomheden skal henledes på, at støjafgivelsen fra kedlerne til skorstenen er forudsat
dæmpet mindst 15 dB med lyddæmpere.
Oplysninger om støj fra de nye tekniske installationer er stillet til rådighed af mulige leverandører
og vurderes at være udtryk for markedsstandard.
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Assessed contibution level - Eksisterende forhold
punktberegning
Source

Source

Receiver Punkt 1
S5
Point
S9
Point
S4
Point
S1+S8
Point
S2
Point
S12
Point
S11
Point
Receiver Punkt 2
S5
Point
S4
Point
S9
Point
S2
Point
S1+S8
Point
S12
Point
S11
Point
Receiver Punkt 3
S2
Point
S4
Point
S9
Point
S5
Point
S1+S8
Point
S12
Point
S11
Point

LAeq, 8h
dB(A)
LAeq, 8h 37,6
33,8
31,8
29,7
26,3
25,9
21,0
6,3
LAeq, 8h 37,1
31,0
30,9
30,8
29,0
27,6
19,0
4,2
LAeq, 8h 39,6
33,8
33,1
32,4
32,2
30,7
20,7
-0,1

LAeq,1h
dB(A)

LAeq, 0,5h
dB(A)
dB(A)

33,8
31,8
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21,0
6,3
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30,9
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dB(A) LAeq,1h 39,6
33,8
33,1
32,4
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30,7
20,7
-0,1
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dB(A)
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Assessed contibution level - Placering A1 punktberegning
Source
Receiver Punkt 1
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
Procestog 1
Procestog 2
Receiver Punkt 2
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
Procestog 1
Procestog 2
Receiver Punkt 3
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
Procestog 1
Procestog 2

Source
LAeq, 8h 31,7
Point
Point
Point
Point
Point
LAeq, 8h 28,7
Point
Point
Point
Point
Point
LAeq, 8h 26,4
Point
Point
Point
Point
Point

LAeq, 8h
dB(A)

LAeq,1h
dB(A)

14,8
14,9
19,9
29,1
27,1
14,0
14,0
13,5
25,1
25,4
16,2
16,1
8,6
21,0
23,5
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dB(A)
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dB(A)
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29,1
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dB(A)
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25,4
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8,6
21,0
23,5
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Assessed contibution level - Placering A2 punktberegning
Source
Receiver Punkt 1
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
Procestog 1
Procestog 2
Receiver Punkt 2
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
Procestog 1
Procestog 2
Receiver Punkt 3
Boiler skorsten 1
Boiler skorsten 2
Fuelgaskit
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dB(A)
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25,4
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8,6
21,0
23,5
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dB(A)
dB(A)
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17,2
19,9
29,1
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dB(A)
12,9
12,8
13,5
25,1
25,4
dB(A)
14,3
14,2
8,6
21,0
23,5

LAeq, 0,5h
dB(A)
LAeq,1h 31,8
17,2
17,2
19,9
29,1
27,1
LAeq,1h 28,6
12,9
12,8
13,5
25,1
25,4
LAeq,1h 26,1
14,3
14,2
8,6
21,0
23,5

Ramboll A/S

SoundPLAN 7.4
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dB(A)
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dB(A)
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dB(A)
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1 Ekstern Støj - Lillebælt

Dokument nr.: 1231388690
Version 3
Revision

1.1 Indledning
Denne rapport er udarbejdet som baggrundsrapport i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe-projektet.

Udarbejdet af AES
Kontrolleret af MAM

Nærværende rapport omhandler opførelsen af gasrørledningen, og indeholder en
beregning af støj fra anlægsarbejdet samt nedramning af spuns og pæle.

Godkendt af RHO

1.2 Støjvilkår
1.2.1

Anlægsfase
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gælder ikke for anlægsarbejder, da dette
er en midlertidig aktivitet. I mange tilfælde gives et tillæg til grænseværdierne for
virksomhedsstøj i dagperioden for boliger, mens man i aften- og natperioden fastholder de vejledende grænseværdier. Der er således ved anlægsarbejder praksis
for at grænseværdier på op til 70 dB(A) i dagperioden (kl. 7.00-18.00), samt lørdag kl. 7.00-14.00, mens 40-45 dB(A) skal overholdes i resten af tiden. Grænseværdier for anlægsarbejde på 70 dB(A) i dagtimerne og 40 dB(A) i andre tidsrum,
er således også gældende i Kolding kommune, i henhold til kommunens forskrift
herom (Kolding Kommune, 2016). Tilsvarende grænseværdier vil derfor også blive
antaget gældende for Middelfart Kommune.
Der er udvalgt 9 referencepunkter, som repræsenterer de mest støjbelastede
punkter på de omkringliggende ejendomme. Punkterne er placeret 1,5 m over terræn på udendørs opholdsarealer. Placeringen af de udvalgte referencepunkter er
vist i bilag 2.

1.3 Eksisterende forhold
1.3.1

Projektområdet
Lillebælt er et meget forskelligartet område med en lang række forskellige naturtyper, områder med tæt befolkning og landområder (Figur 1.1). Projektområdet
strækker sig fra landområdet Gammel Ålbo i Jylland, over Lillebælt imellem øen
Fænø og Føns tange, umiddelbart nord for et Natura 2000-område og over til Fyn
og Middelfart (Figur 1.2).
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Figur 1.1: Viser projektområdet, indikeret med rød linje.

Figur 1.2: Projektområdet er indikeret med rød stiplet linje.
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Beregningspunkter
Der er udvalgt 8 punkter ved de nærmeste nabobeboelser i det åbne land samt
ved boliger i nærheden af Middelfart, hvor støjbidraget er beregnet. Beregningspunkterne er nummereret 1-9, og placeringen fremgår af oversigtsplan i bilag 2.
Punkterne er placeret 1,5 m over lokalt terræn og 15 m fra beboelse ved boliger i
åbent land.

1.3.3

Eksisterende støjforhold
Støjkilder omkring projektområdet er meget forskelligartede. I Middelfart må støjforholdene beskrives som værende urbane med støj fra industri, erhverv og trafik.
På Lillebælt er der en del skibstrafik, som bidrager med støj. I landområderne kan
der forventes støj fra almen trafik samt kørsel af traktorer og andre landbrugsmaskiner.

1.4 Støjpåvirkninger i anlægsfasen
Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen vil omfatte almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder kørsel med byggematerialer, jordkørsel, gravearbejde med
videre. Der vil desuden blive nedpiloteret spunsvægge, trækpæle og ankre til
trækspil, og disse aktiviteter vil være ekstraordinært støjende, og støjudbredelsen
herfor vil derfor blive beregnet som et separat scenarie.
Der er anvendt følgende kildetyper ved beregningerne:
Tabel 1.1: Kildestyrker støjkilder

Støjkilde
Støjkilde

Type

Kildestyrke LWA dB(A)

Højde (m)
Kildetype

Kildestyrke
dB(A)

Højde
(m)

Nedramning (6 lokaliteter.)

Punktkilde

125

1,5

Generel anlægsarbejde, støj fra entreprenørmaskiner m.v. (2 lokaliteter.)

Arealkilde

111

1,5

Referencefartøj (maks 2 stk.)

Linjekilder

116

2

I Figur 1.3, ses en oversigt over placeringen af punktkilder, nummereret I-VI, linjekilder og arealkilder. For et større oversigtskort, henvises til Bilag 2 Oversigtskort og Bilag 3 Oversigtskort 2.
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Figur 1.3: Oversigt over placering af kilder og beregningspunkter, i modellen. Punktkilder
er nummereret I-VI, imens
punktmodtagere er nummereret 1-8.

En situationsplan over den planlagte linjeføring kan ses i Figur 1.4.

Figur 1.4: Situationsplan
for anlægsarbejdet.

1.4.1

Støjpåvirkning på land
Der er foretaget beregninger af støjbidraget med afsæt i projektområdets udstrækning og dermed også den forventede udstrækning af anlægsarbejdet. Kilden
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i beregningerne er derfor sat som en arealkilde for det område på Jylland, der i Bilag 1 benævnes ”Optrækningsplads” og en arealkilde for området ved trækspillet
på Fyn. De to arealkilder har hver en kildestyrke på 111 dB(A) og ved 100 % drift
i dagstimerne. I aften og nattetimerne, er aktiviteten sat, så der overholdes 40
dB(A), ved nærmeste bebyggelse. På baggrund af tidligere erfaringer, vurderes
111 dB. at være en realistisk tilnærmelse af den maksimale støjmæssige belastning fra anlægsarbejde.
Desuden vil der på land blive piloteret ankre og trækpæle, som skal hjælpe med at
stabilisere trækspilet under udlægningen af gasrørledningen. Arbejdet med at
banke disse pæle ned vil ikke stå på i hele anlægsperioden, og støjudbredelsen her
fra vil derfor blive beregnet i et separat scenarie.
En oversigt over de forskellige scenarier kan ses i Tabel 1.2.

1.4.2

Støjpåvirkning på vand
Afhængigt af hvilken anlægsmetode, der anvendes vil en række forskellige maskiner kunne blive inddraget i processen både på land og på vand.
Af udstyr, som kan/vil indgå i anlægsarbejdet på vand, kan nævnes rendegraver
på pram, grab på pram, survey fartøjer, slæbebåde, afværgefartøjer, MPV-fartøjer, steninstallationsfartøjer og rørlægningsfartøjer.
Det vurderes, at den størst mulige støjkilde på vandet vil komme fra en type fartøj
kaldet Backhoe Dredger (Figur 1.5), fremover kaldet referencefartøj. Denne type
fartøj danner derfor grundlaget for støjberegningerne knyttet til anlægsarbejdet på
vand.

Figur 1.5: Viser et eksempel
på en backhoe dredger, som
er typen af fartøj der er brugt
til beregningerne på vandet.

1.4.3

Beregningsmetoder
De udførte beregninger er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/93.
Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 8.0, hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, reference-
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punkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de udvalgte punkter i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for
industristøj.
Koteforhold m.v. for området er hentet i digital form fra Kortforsyningens hjemmeside og indlagt i SoundPLAN.
1.4.3.1

Antagelser og usikkerheder i beregningerne
For at kunne foretage beregninger over den forventede støj fra anlægsarbejdet, er
der gjort nogle antagelser om aktivitet og kildetyper.
Det er under beregningerne antaget, at al nedramning på Fyn og Jylland sker
samtidig, og at det kun sker i dagtimerne. På denne måde vil beregningerne være
et udtryk for det værst tænkelige scenarie, hvor flere nærtliggende pæle nedrammes samtidigt.
Nedramning i vandet syd for Fænø foretages i døgndrift og der bankes på én pæl
af gangen. Der er lavet en separat beregning.
Det er antaget, at al øvrig anlægsarbejde, herunder også Referencefartøjerne på
vand, kan være aktive i døgndrift.
Der er antaget en maksimal samtidig aktivitet på vandet på 2 fartøjer som vist i
Figur 1.5. De øvrige både negligeres, da de ikke vil have signifikant indflydelse på
det overordnede støjbidrag.
Af usikkerheder kan nævnes, at placeringen af de stationære støjkilder kan ændre
sig ved detailprojekteringen, og at Referencefartøjernes ruter er usikre.
Støjkildernes placering fremgår af bilag 2 og 3.
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Følgende scenarier er opstillet i beregningerne.
Tabel 1.2: Oversigt over de
forskellige scenarier der er
beregnet på.

Scenarie
#

Beskrivelse

1

Anlægsarbejde med
pilotering på Jylland
og Fyn

2

3

1.4.4

Anlægsarbejde med
pilotering syd for
Fænø

Anlægsarbejde uden
pilotering men med
udgravning af rørledningsgrav

4

Anlægsarbejde uden
pilotering men med
udgravning af rørledningsgrav

5

Anlægsarbejde uden
pilotering og uden
udgravning af rørledningsgrav

Varighed
4-7 uger.
Støj er beregnet i dagperioden

3 uger.
Støj er beregnet i aften- og
natperioden

4 uger.
Støj er beregnet i dagperioden

4 uger.
Støj er beregnet i aften- og
natperiode.
Op til 10 måneder i døgndrift. Referencefartøjer på
Lillebælt dog kun op til 6
måneder i døgndrift.

Kilder
Referencefartøj
Anlægsarbejde
Nedramning
Referencefartøj

Lokaliteter
/ Stk.

Bilag

2
2

4

5
1
5

Nedramning

1

Referencefartøj

2
6

Anlægsarbejde

2

Referencefartøj

2

7

Referencefartøj

1

8

Støj er beregnet i aften- og
natperioden.

Lydudbredelsesforhold
Området på og uden for projektområdet er akustisk komplekst bestående af store
dele vand, som anses for at være akustisk hårdt, men også skov og mark, som
anses som akustisk blødt, og by som er en blanding af blødt og hårdt terræn.

1.4.5

Toner og impulser
Impulser vil kunne forekomme ved nedramning, men hvorvidt dette skal udløse et
+5 dB genetillæg er svært at afgøre, før anlægsarbejdet er igangsat. Da nedramning kun foregår i dagperioden, gives der derfor ikke tillæg for tydeligt hørbare impulser i denne rapport.
Der er mulighed for benyttelse af sirener og alarmer under anlægsarbejdet. I givet
fald vil dette kunne føre til tillæg til den beregnede støj. Men da det ikke er sikkert, at disse signaler vil være en del af arbejdsgangen, kan et eventuelt tillæg
ikke gives på nuværende tidspunkt.
Om der skal gives genetillæg for impulser og toner afgøres rent subjektivt og
hænger meget sammen med baggrundsstøjniveauet i omgivelserne under anlægsarbejdet.
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Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 1:
Tabel 1.3: Beregnet støjbidrag i dB(A) for sideløbende
anlægsarbejde og nedramning, på land.

Beregningspunkt

Adresse

Resulterende
støjbidrag Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet
usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

Gl. Ålbovej 30

64,7

70 / 40 / 40

3

2

Stenderuphagevej 3

46,1

70 / 40 / 40

3

3

Skansevej 20

49,1

70 / 40 / 40

3

4

Skansevej 26

55,2

70 / 40 / 40

3

5

Fønsskovvej 49

48,4

70 / 40 / 40

3

6

Skrilling Strand 60

78,7

70 / 40 / 40

3

7

Skrilling Strand 7

66,8

70 / 40 / 40

3

8

Østre Hougvej 140

61,1

70 / 40 / 40

3

Der er ikke angivet støjbidrag for aften og nattetimer, da det forudsættes at nedramning kun sker i dagstimerne. Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3
dB.
1.4.6.2

Scenarie 2
Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 2:

Tabel 1.4: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde syd for Fænø

Beregningspunkt

Adresse

Resulterende
støjbidrag Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet
usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

Gl. Ålbovej 30

47,6

70 / 40 / 40

3/3/3

2

Stenderuphagevej 3

46,5

70 / 40 / 40

3/3/3

3

Skansevej 20

51,9

70 / 40 / 40

3/3/3

4

Skansevej 26

62,9

70 / 40 / 40

3/3/3

5

Fønsskovvej 49

54,4

70 / 40 / 40

3/3/3

6

Skrilling Strand 60

46,6

70 / 40 / 40

3/3/3

7

Skrilling Strand 7

41,8

70 / 40 / 40

3/3/3

8

Østre Hougvej 140

42,2

70 / 40 / 40

3/3/3

Støjbidraget vil være det samme på alle døgnets timer, da der er antaget lige stor
aktivitet døgnet rundt. Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB.
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Scenarie 3
Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 3:

Tabel 1.5: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde med to referencefartøjer og anlægsarbejde på land
i dagperioden. Der er ingen
nedramning.

Beregningspunkt

Adresse

Resulterende
støjbidrag Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet
usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

Gl. Ålbovej 30

46,8

70 / 40 / 40

3/3/3

2

Stenderuphagevej 3

41,1

70 / 40 / 40

3/3/3

3

Skansevej 20

44,8

70 / 40 / 40

3/3/3

4

Skansevej 26

54,8

70 / 40 / 40

3/3/3

5

Fønsskovvej 49

44,1

70 / 40 / 40

3/3/3

6

Skrilling Strand 60

53,6

70 / 40 / 40

3/3/3

7

Skrilling Strand 7

47,8

70 / 40 / 40

3/3/3

8

Østre Hougvej 140

42,3

70 / 40 / 40

3/3/3

Støjbidraget er beregnet i dagperioden. Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB.
1.4.6.4

Scenarie 4
Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 4:

Tabel 1.6: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde, med et referencefartøj
og anlægsarbejde på land i
aften- og natperioden. Der er
ingen nedramning.

Beregningspunkt

Adresse

Resulterende
støjbidrag Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet
usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

Gl. Ålbovej 30

46,3

70 / 40 / 40

3/3/3

2

Stenderuphagevej 3

44,1

70 / 40 / 40

3/3/3

3

Skansevej 20

44,7

70 / 40 / 40

3/3/3

4

Skansevej 26

54,8

70 / 40 / 40

3/3/3

5

Fønsskovvej 49

44,1

70 / 40 / 40

3/3/3

6

Skrilling Strand 60

48,7

70 / 40 / 40

3/3/3

7

Skrilling Strand 7

40,8

70 / 40 / 40

3/3/3

8

Østre Hougvej 140

40,6

70 / 40 / 40

3/3/3

Støjbidraget er beregnet i natperioden. Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB.
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Scenarie 5
Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 5:

Tabel 1.7: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde, med et referencefartøj
og anlægsarbejde på land i
aften- og natperioden. Der er
ingen nedramning.

Beregningspunkt

Adresse

Resulterende
støjbidrag Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet
usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

Gl. Ålbovej 30

46,2

70 / 40 / 40

3/3/3

2

Stenderuphagevej 3

40,9

70 / 40 / 40

3/3/3

3

Skansevej 20

41,6

70 / 40 / 40

3/3/3

4

Skansevej 26

50,9

70 / 40 / 40

3/3/3

5

Fønsskovvej 49

40,8

70 / 40 / 40

3/3/3

6

Skrilling Strand 60

44,0

70 / 40 / 40

3/3/3

7

Skrilling Strand 7

37,6

70 / 40 / 40

3/3/3

8

Østre Hougvej 140

37,6

70 / 40 / 40

3/3/3

Støjbidraget er beregnet i natperioden. Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB.

1.4.7

Støjkort
I bilag 4 - 8 er der vedlagt støjkort for anlægsarbejde med og uden samtidig nedramning.
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2 Undervandsstøj – Lillebælt
2.1 Indledning
I forbindelse med anlægsarbejde relateret til gasrørledningen Baltic Pipe, i Lillebælt, skal der bankes forankringspæle og spunsplader ned, både syd for Fænø og
ved den jyske og fynske kyst.
Udover støj fra anlæg af trækpæle og spunsplader kan havpattedyr potentielt påvirkes af støj og forstyrrelser fra andre anlægsaktiviteter og -fartøjer. I målinger
fra anlæg af Nord Stream gasrørledningen er støjen fra anlægsfartøjer mål til at
være sammenlignelig med almindelig trafikstøj fra større skibe. Dette ligger i omegnen af 178-184 dB dB re 1µPa @ 1m (Johansson & Andersson, 2012). Dette
omfatter bl.a. sandsugere, spandkæde maskine og operationer med pramme mv.
Støj fra eventuel udlæg af skærver og/eller sten (rock dumping) som beskyttelse
af gasrørledningen er i forbindelse med Nord Stream 2 fundet at være en mindre
støjpåvirkning end påvirkningen fra selve steninstallationsfartøjet (Sveegaard,
Teilmann & Tougaard, 2017).
De ovennævnte aktiviteter er sammenlignelige med de forventede generelle anlægsoperationer udover ramning og vibrationsaktiviteter ved anlæg af Baltic Pipe i
Lillebælt. Samlet set vurderes disse aktiviteter at være sammenlignelige med den
generelle skibsstøj i området og disse aktiviteter indgår derfor ikke i modelleringer
af udbredelsen af undervandsstøj, som alene relateres til den lagt mere omfattende støj fra ramning og vibrering af spuns og trækpæle.
Da områdets udformning giver anledning til komplekse spredningsmønstre, og
dermed potentielt en langt højere dæmpning med afstanden, relativt til i åbent
vand, vurderede man, at en mere nøjagtig model over spredningstabet ville være
nødvendig for at undgå en urealistisk overvurdering af støjens udbredelse. Disse
beregninger blev foretaget i sommeren 2018, med udgangspunkt i de fastlagte lokaliteter for ilandføringen, og den følgende nedramning af spunsvægge. Beregningerne er revideret i vinteren 2018-2019.
Det vurderes, at de spredningskarakteristika, der blev fundet for beregningerne
vedrørende nedramning af spuns, også kan bruges ved beregningerne for nedramning af ankerpæle, syd for øen Fænø (Figur 2.1). Dette skyldes, at aktiviteterne vil
foregå meget nær hinanden både fysisk og temporalt, og forskelle i lagdeling, sedimentsammensætning og bathymetri bedømmes derfor ikke at være signifikante.
Herunder vil der først blive redegjort for de overordnede retningslinjer for undervandsstøj. Efterfølgende vil metodik og resultater for beregningerne, relateret til
nedramning af spunsvæggene ved ilandføringsområderne, blive opsummeret. Slutteligt bliver der redegjort for de vurderede støjmæssige følgevirkninger, på baggrund af de beregnede resultater.

2.1.1

Regler og retningslinjer for undervandsstøj
Beregningsmetoden for beregning af den kumulative (sammenlagte) støjpåvirkning, som resultat af en nedramningssekvens, bestående af flere enkeltslag, er
standardiseret af energistyrelsen i Guideline for Underwater Noise - Installation of
Impact-driven Piles (Energistyrelsen, 2016), og bliver udtrykt som:
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Hvor:
Si er procenten af hammerenergi, i, i’s slag
N er det totale antal slag, under en hel nedramning
SELMax er kildestyrken, 1 m fra kilden, ved 100% hammerenergi
X og A beskriver lydudbredelsen
r0 er afstanden imellem kilden og marine pattedyr, ved starten af nedramning
vf er flugthastigheden for havpattedyr, direkte væk fra støjkilden
∆ti er tiden imellem starten af nedramning, og det i’s slag
Retningslinjerne specificerer en standardafstand til havpattedyr på 1,3 km ved
starten af nedramning, hvis der vel at mærke er brugt sælskræmmere før nedramning er påbegyndt. I dette anlægsprojekt erstattes sælskræmmere af pinger og
softstart på ramningsoperationer. Flugthastigheden er standardiseret til 1,5 m/s.
De områdespecifikke spredningskarakteristika (A og X), skal nærmere specificeres
for hvert projekt og er således, for Lillebælt, blevet udledt på baggrund af en model over området, indeholdende områdets dybdeforhold (bathymetri), saltholdighed (salinitet) samt temperatur og sedimentsammensætning.
Kildeparametrene, hammerenergi, nedramningsmetode, antal slag (N) og tid imellem slag (∆t i), bliver alle fastlagt i et samarbejde imellem bygherre og Niras. En
analyse af de områdespecifikke bundforhold, afgør hvor meget energi der er påkrævet, for nedramning.
Sammenhængen imellem hammerenergi og slagnummer (i), vil blive benævnt
som hammerkurven, i det efterfølgende.
De udregnede og modellerede spredningskarakteristika skal præsenteres, og skal
bekræftes under selve installationen, via målinger i området, som beskrevet af
Energistyrelsen (Energistyrelsen, 2016):
“If the actual accumulated SEL does not exceed the threshold value, installation
work can proceed as planned. If, on the other hand, the actual accumulated SEL
exceeds the threshold value, then the Concessionaire must take measures to identify the causes of this deviation and perform corrective measures, including adjusting the installation method. When this work has been carried out, the next piles
can be installed. In this situation, control measurements of underwater noise must
also be performed for this next pile, and so forth, until the threshold value is complied with or the final pile in the installation round has been installed.”
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2.2 Metode og Resultater fra beregninger
2.2.1

Metode

2.2.1.1

Område
Energinet har foreslået en linjeføring, som vil kræve nedramning af spunsvægge
som vist på Figur 2.1. Der vil blive nedrammet spunsvægge både ved den jyske og
fynske kyst, men modelarbejdet for spredningen i området, har taget udgangspunkt i det jyske nedramningspunkt, da dette område vil resultere i den mest
uhindrede spredning i området, og dermed vil repræsentere worst case. Som det
ses på Figur 2.1, er der herfra, i højere grad muligheder for uhindret spredning af
støjen mod Natura 2000-området, umiddelbart syd for projektområdet.

Figur 2.1 viser et udsnit af Lillebælt, med den omtrentlige
planlagte linjeføring, indikeret
med rød stiplet linje, de to
ilandføringspunkter, indikeret
med røde cirkler, mulig
placering af ankerpæle,
markeret med blåt kryds og
den nordlige grænse til Natura2000 området i Lillebælt,
indikeret med den grønne
stiplede linje.

2.2.1.2

Kildestyrke
På baggrund af tidligere erfaring med lignende projekter, samt aftale imellem
Energinet og Niras, blev kildeparametrene fastsat til følgende, for henholdsvis nedramning og vibrering:




Generelt
o
Aktivitetsperiode: 8 timer dagligt
o
Aktivitetstid for hver installation af spuns: 15 min
o
Nedetid mellem hver enkelt installation: 15 min / 10 min / 5 min
o
Hastighed for flugtrespons, væk fra kilden, efter påbegyndt aktivitet: 1,5 m/s
o
Spektrum for kilde kan ses i Figur 2.2
Nedramning
o
Kildestyrke, SELMAX@1m: 190 dB re 1µPa²s, SPLP: 222 dB re 1µPa.
o
Slagfrekvens:45 slag/60 sek.
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Der antages 15 min soft start med 15% af maks. energi, før hver
nedramningssession.
Nedvibrering
o
Kildestyrke, SELMAX@1m: 178 dB re 1µPa²s, SPLP: 194 dB re 1µPa.
o
Slagfrekvens: Kontinuert støj.
o



Figur 2.2 viser det anvendte spektrum for kilden i modellen. Spektret er taget fra målinger af lignende projekter.

Lydstyrke SELMAX@1m
200

180
170
160
150

dB re. 1µPa2s

190

140

16

160

130
16000

1600

Frekvens (Hz)

Førnævnte antagelser resulterer i følgende ligning, for nedramning ved 100%
hammerenergi, og for en aktivitetsperiode med 15 min. ramning pr. spuns og 15
min. nedetid mellem hver installation.

( ) = 10 ∗

⎛
⎝

100%
∗ 10
100%

∗

,

∗∆

∗

,

∗∆

Tilsvarende kan beregningen udføres for de øvrige kombinationer af ramningstid
og nedetid.

⎞
⎠

Værdierne for den områdespecifikke spredning, X og A, mangler dog, og er således blevet udledt på baggrund af modelarbejdet for området. Dette vil blive beskrevet i nærmere detaljer i det følgende.
2.2.1.3

Model for spredning af undervandsstøj i Lillebælt
For at oprette en model for lyds udbredelse i et hvilket som helst vandig miljø,
skal en række forskellige parametre være på plads.
Den fysiske udformning af havbunden i området, altså bathymetrien, skal indhentes. Området omkring Lillebælt blev indhentet fra den offentligt tilgængelige database, Emodnet (http://portal.emodnet-bathymetry.eu/), som har data over havbundens udformning i hele Europa, ned til 0,125 gradminutter.
Sammensætningen af havbunden, og dermed dens spredningsegenskaber, skal
indhentes. For nærværende model er informationer indhentet fra bogen Danmarks
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Geologi, hvor data om sammensætningen af havbundens sedimenter i Lillebælt, er
tilgængelige (Geologisk Institut, AU, 1995).
Tætheden af vandet, som er et produkt af dets temperatur og saltholdighed (salinitet), har indflydelse på lydens hastighed, og dermed også dens udbredelse. Tætheden kan i tilfælde med lagdeling i vandsøjlen, kaldet en pyknoklin, resultere i
højere eller lavere tab af lyd med afstanden, relativt til det forventede. Da Lillebælt er et område med relativt meget gennemgående strøm, vil vandsøjlen på et
givent tidspunkt, typisk være godt opblandet, og en pyknoklin vurderes derfor ikke
at være signifikant. Der blev derfor i modellen regnet med en konstant densitet af
vandet, som funktion af dybden. Til udregning af tætheden af vandet, og den resulterende lydhastighed, er informationer om salinitet og temperatur i Lillebælt,
indhentet fra World Ocean Atlas (WOA), tilgængeligt i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa13/. Saliniteten og temperaturen er så brugt til at udregne lydhastigheden, via Coppens
ligningen (Coppens, 1981).
Ved hjælp af parametrene, blev en model over området, opbygget i programmet
dBSea udviklet af Marshall Day Acoustics. Programmet bruger informationer om
bathymetri, lydhastighed og sedimentsforhold, kombineret med nøjagtige modeller
for spredning af lyd, som dBSeaPE, en parabolsk ligning for spredning, og
dBSeaRay, en algoritme baseret på stråleteori. Disse modeller giver mulighed for
nøjagtige forudsigelser om spredningstabet i et konkret område.
Der blev indhentet data for området for henholdsvis Juli og November, så svingningerne i temperatur og salinitet i området, hen over året, kan tages med i betragtning, når spredningstabet vurderes.
Da det sæsonspecifikke spredningstab var fundet, blev der beregnet på de forskellige arbejdsbelastninger, hvor 15/15 indikerer 15 min. arbejde og 15 min. pause,
15/10 er 15 min. arbejde og 10 min. pause, og 15/5 er 15 min. arbejde og 5 min.
pause, svarende til en aktivitetskvotient på henholdsvis 0,5, 0,6 og 0,75 ud af den
sammenlagte 8 timers aktivitetsperiode.
2.2.1.4

Retningslinjer for støjpåvirkning af havpattedyr
Baseret på et ønske om at få nogle ensrettede retningslinjer for bedømmelse af
støjpåvirkninger af havpattedyr ved etablering af offshore havmølleparker blev der
i 2014 nedsat en arbejdsgruppe på opdrag fra Energistyrelsen, da der ind til da
havde hersket nogen tvivl om hvilke parametre der kunne vurderes ud fra.
At fastsætte grænseværdier for specifikke støjinducerede påvirkningsgrader af
havpattedyr er en kompleks udfordring. Foruden udfordringerne ved at spore og
dokumentere reaktioner på kvantificerede støjpåvirkninger kommer artsspecifik
variation i sensitivitet, etiske overvejelser ved potentiel skadelig påvirkning samt
usikkerheder om hvorledes en påvirkning bedst kvantificeres.
I takt med at størrelsen på havvindmøllefundamenter stiger, stiger den resulterende støjpåvirkning af omgivelserne i forlængelse med anlægsarbejdet. Dette
førte i 2014 til at Energinet nedsatte en arbejdsgruppe der havde til formål at estimere nogle grænseværdier for forskellige former for støjrelaterede påvirkninger af
havpattedyr, mere specifikt gråsæl, spættet sæl og marsvin. Arbejdsgruppens formål var, på baggrund af eksisterende viden, at give estimater for hvilken støjpåvirkning, i dB, der ville resultere i henholdsvis adfærdsændringer, midlertidig nedsættelse af hørelse (TTS) og permanent nedsættelse af hørelse (PTS).
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Desuden skulle gruppen komme med anbefalinger for en specifik beregningsmodel, som skulle danne grundlag for beregninger af den kumulative støjpåvirkning i
lignende sager, og dermed ensarte grundlaget for de følgende miljøvurderinger.
Modellen inddrager det områdespecifikke lydtab med afstanden (TL), karakteristika for nedramning (størrelse, pæltype, frekvensspektrum, ect.) og de artsspecifikke fysiologisk forskelle i hørelse sensitivitet.
Gruppen bestod af en række forskellige aktører inden for rådgivningsbranchen
(Niras, Rambøll, Orbicon, DHI og Geocos) og den naturvidenskabelige verden (DCE
og AU).
Arbejdsgruppen fastlagde følgende grænseværdier for forskellige støjinducerede
påvirkning af marine pattedyr i 2015 (Tabel 2.1) (Skjellerup, et al., 2015).
Tabel 2.1: viser grænseværdierne som anbefalet fra arbejdsgruppen, for adfærdsændringer, midlertidig høre-

Art
Gårsæl og spættet sæl
Marsvin

Adfærdsændring
(dB re 1 μPa SEL)
140 (ss)

TTS (dB re 1
μPa SEL cum)
176
≥164

PTS (dB re 1
μPa SEL cum)
200
≥183

tab (TTS) og permanent høretab (PTS). Alle værdierne er
opgjort i uvægtet SEL.
(Skjellerup, et al., 2015).

I 2016 vurderede DCE (Tougaard, 2016), grænseværdier for henholdsvis TTS og
PTS på marsvin i rapporten: ”Input to revision of guidelines regarding underwater
noise from oil and gas activities - effects on marine mammals and mitigation measures”. DCE præsenterer i rapporten en alternativ måde at anskue data rapporteret af Kastelein i 2015, (Kastelein, Gransier, Marijt, & Hoek, 2015), i beregningen
af TTS, hvor den første kvartil udelukkende anvendes som input til beregningerne.
Denne tilgang resulterer i en TTS værdi på 175 dB re 1µPa2s, SELcum, 11 dB højere
end den værdi forslået af arbejdsgruppen et år tidligere (Skjellerup, et al., 2015).
DCE argumenterer for at grundet Kasteleins forsøgsdesign, vil resultaterne føre til
en overestimering af det modtagne SEL lydniveau (RL), og dermed en for lav
grænseværdi for TTS. Denne problematik ville yderligere forstærkes i tilfælde hvor
man ekstrapolerede Kasteleins grænseværdiværdi ud på høje afstande, ved høje
kildestyrker (SL) (Tougaard, 2016).
DCE estimerer yderligere en grænseværdi for PTS, der ligger 15 dB højere end den
fundet for TTS, altså 190 dB re 1µPa2s, SELcum (Tougaard, 2016).
Niras har taget udgangspunkt i DCEs anbefalinger for TTS og PTS fra 2016
(Tougaard, 2016), da disse værdier forsøger at tage højde for indbyggede usikkerheder i Kasteleins forsøg fra 2015 (Kastelein, Gransier, Marijt, & Hoek, 2015), og
dermed vurderes at have en højere grad af sikkerhed på længere afstande, så som
scenariet i Lillebælt, med relativt høje kildestyrker, ved nedramning af spuns og
monopile.
Grænseværdien for adfærdsændringer sættes ved 140 dB re 1µPa2s, SELSS af arbejdsgruppen i 2015 (Skjellerup, et al., 2015). DCE vurderede i 2016 samme
grænseværdi til at være 145 dB re 1µPa2s, SELSS, på baggrund af tilgængelige
data. Niras har valgt at holde sig til anbefalingen fra arbejdsgruppen da denne anses for at repræsentere den mest konservative tilgang, og at den derfor kan betragtes som en worst case betragtning. Anvendte tålegrænser fremgår af Tabel
2.2.
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Tabel 2.2: Vejledende tålegrænser for undervandsstøj
for marsvin og sæler som angivet i Energistyrelsens vejledning (Energistyrelsen,
2016). PTS = Permanent høretab, TTS = midlertidigt høretab. SPLp (Sound Pressure
Level) er det maksimale lydtryk fra ét slag, SEL (Sound
Exposure Level) er den samlede støjdosis ved et eller
flere slag. Der findes ikke et
bredt accepteret kriterium for,
hvordan marsvins og sælers
adfærd påvirkes af en kumulativ støjpåvirkning, det vil
sige som følge af flere slag.

2.2.1.5
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Effekt
Marsvin

Sæler
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Tålegrænser

Skade/død

240 dB (maksimalt støjniveau (SPLp) ved ét slag)

PTS

190 dB (samlet støjdosis (SELcum) ved flere slag)

TTS

175 dB (samlet støjdosis (SELcum) ved flere slag)

Adfærd

140 dB (samlet støjdosis (SELss) ved ét slag)

Skade/død

218 dB (maksimalt støjniveau (SPLp) ved ét slag)

PTS

200 dB (samlet støjdosis (SELcum) ved flere slag)

TTS

176 dB (samlet støjdosis (SELcum) ved flere slag)

Adfærd

145 dB (samlet støjdosis (SELss) ved ét slag)

Boblegardiner
Idet der ifølge projektbeskrivelsen skal gennemføres ramning indenfor parringsog kælvningsperioden, er det et krav, at der iværksættes foranstaltninger til at reducere det areal, hvor marsvinene skræmmes bort fra. En velafprøvet metode til
dette er anvendelse af et boblegardin omkring støjkilden, og der er derfor foretaget en beregning af den støjdæmpende effekt ved anvendelse af boblegardiner.
Transmissionstabet for undervandsstøj er via modelberegninger for Sound Exposure Level (SEL) for pæleramning i Lillebælt fundet udtrykt ved TL = 13,69 *
log10( r ) + 0,00137 * r, hvor r er afstand fra kilden i meter. Dette transmissionstab er beregnet til at være worst case for området. Dette medfører en gennemsnitlig reduktion af lydniveauet med cirka 4 dB hver gang afstanden til kilden fordobles. Ved etablering af et boblegardin (big bubble curtain, BBC) omkring pæleramningen, vurderes det meget konservativt, at en bredbåndsdæmpning af SEL
kildestyrken på 8 dB kan opnås. Bredbåndsdæmpning betyder, at der er tale om
en dæmpning af lydniveauet i hele frekvensområdet og ikke blot ved en enkelt frekvens. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i artiklen ’ Overview of existing Noise Mitigation Systems for reducing Pile-Driving Noise’ (Bellmann M. ,
2014), som angiver opnåede dæmpninger mellem 10 dB – 15 dB ved anvendelse
af et boblegardin. En dæmpning af kildestyrken på 8 dB vil med det angivne worst
case transmissionstab således bevirke, at påvirkningsafstandene reduceres med
en faktor 4 i forhold til det udæmpede scenarie. Tilføjes yderligere et boblegardin,
således et dobbelt BBC (DBBC) benyttes, vurderes det muligt at dæmpe kildestyrken yderligere 4 dB. Dette er igen vurderet med udgangspunkt i Bellmann (2014),
hvor dæmpningen opnået med et DBBC er angivet til at være i størrelsesordnen
14 – 18 dB. De vurderede dæmpninger er yderligere understøttet af målinger i
Nordsøen fra installering af vindmøllefundamenter (Dähne, Tougaard, Carstensen,
Rose, & Nabe-Nielsen, 2017). I tilfælde af at et DBBC benyttes, vil påvirkningsafstandende derfor halveres endnu engang til en samlet faktor 8 reducering i forhold
til det scenarie, hvor der ikke anvendes støjdæmpende foranstaltninger.

2.2.1.6

Resultater
Under beregningerne for udbredelsen af undervandsstøjen, som resultat af nedramning af spuns og pæle, blev følgende resultater fundet
Resultaterne for marsvin uden DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.3 og
Tabel 2.5, hvor de indikerede afstande er beregnet på baggrund af den mindste
grad af spredningstab, fundet for en specifik måned.
Resultaterne for marsvin med DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.4 og Tabel 2.6, hvor de indikerede afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad
af spredningstab, fundet for en specifik måned.
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Resultaterne for sæler uden DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.7 og Tabel 2.9, hvor de indikerede afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad
af spredningstab, fundet for en specifik måned.
Resultaterne for sæler med DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.8 og Tabel
2.10, hvor de indikerede afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad af
spredningstab, fundet for en specifik måned.
Tabel 2.3 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af stationære
marsvin må forventes. 240 dB
re. 1µPa SPLp, indikerer en
dødelig påvirkning, 190 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
175 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 140 dB re. 1µPa²s
SELss indikerer adfærdsændringer.

Stationære marsvin
Metode

Md.

Jul.
Nedramning
Nov.

Vibrering

175 dB SELcum

15 / 15

700 m

3750 m

15 / 10

790 m

4000 m

15 / 5

890 m

4300 m

740 m

4200 m

15 / 10

830 m

4500 m

15 / 5

950 m

4850 m

15 / 15

135 m

1250 m

15 / 10

155 m

1380 m

15 / 5

180 m

1550 m

140 m

1330 m

15 / 10

160 m

1470 m

15 / 5

190 m

1650 m

15 / 15
Nov.

Kritisk Afstand
190 dB SELcum

15 / 15

Jul.

Tabel 2.4 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af stationære
marsvin må forventes når der
benyttes DBBC. 240 dB re.
1µPa SPLp, indikerer en dødelig påvirkning, 190 dB re
1µPa²s SELumC indikerer permanenter høreskader (PTS),
175 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 140 dB re. 1µPa²s
SELss indikerer adfærdsændringer.

[Aktiv/Passiv] (min.
Pr. spuns)

240 dB SPLp

<1m

<1m

140 dB SELss

2290 m

2520 m

500 m

530 m

Stationære marsvin - DBBC
Metode

Md.

Jul.
Nedramning

[Aktiv/Passiv] (min.
Pr. spuns)

190 dB SELcum

175 dB SELcum

15 / 15

115 m

1060 m

15 / 10

130 m

1180 m

15 / 5

150 m

1320 m

115 m

1140 m

15 / 10

135 m

1260 m

15 / 5

155 m

1420 m

15 / 15

19 m

220 m

15 / 10

22 m

250 m

15 / 5

26 m

290 m

19 m

230 m

15 / 10

22 m

260 m

15 / 5

26 m

300 m

15 / 15
Nov.

Jul.
Vibrering

15 / 15
Nov.

Kritisk Afstand
240 dB SPLp

<1m

<1m

140 dB SELss

500 m

530 m

80 m

80 m
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Tabel 2.5 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af marsvin i
flugt må forventes. 240 dB re.
1µPa SPLp, indikerer en dødelig påvirkning, 190 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
175 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 140 dB SELss re.
1µPa²s indikerer adfærdsændringer.

Tabel 2.6 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af marsvin i
flugt må forventes når der benyttes DBBC. 240 dB re. 1µPa
SPLp, indikerer en dødelig påvirkning, 190 dB re 1µPa²s
SELCum indikerer permanenter
høreskader (PTS), 175 dB re
1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade (TTS) og
140 dB SELss re. 1µPa²s indikerer adfærdsændringer.

Tabel 2.7 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af stationære
sæler må forventes. 218 dB
re. 1µPa SPLp, indikerer en
dødelig påvirkning, 200 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
176 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 150 dB SELss re.
1µPa²s indikerer adfærdsændringer.

12. februar 2019

Flugt – Marsvin
Metode

Nedramning

Vibrering

Md.
Jul.
Nov.
Jul.
Nov.

Kritisk Afstand
240 dB SPLp
<1m

<1m

190 dB SELcum

175 dB SELcum

140 dB SELss

1m

105m

2290 m

1m

150 m

2520 m

1m

20 m

500 m

1m

25 m

530 m

Flugt – Marsvin - DBBC
Metode

Nedramning

Vibrering

Md.
Jul.
Nov.
Jul.
Nov.

Kritisk Afstand
240 dB SPLp
<1m

<1m

190 dB SELcum

175 dB SELcum

140 dB SELss

1m

1m

500 m

1m

1m

530 m

1m

1m

80 m

1m

1m

80 m

Stationære - Sæler
Metode

Md.

Jul.
Nedramning

[Aktiv/Passiv] (min.
Pr. spuns)

Nov.

Vibrering

176 dB
SELcum

15 / 15

155 m

3450 m

15 / 10

175 m

3700 m

15 / 5

205 m

4000 m

218 dB
SPLp

<5m

160 m

3850 m

15 / 10

180 m

4150 m

15 / 5

210 m

4500 m

15 / 15

27 m

1100 m

15 / 10

30 m

1200 m

15 / 5

35 m

1350 m

27 m

1170 m

15 / 10

31 m

1300 m

15 / 5

36 m

1460 m

15 / 15
Nov.

Kritisk Afstand
200 dB
SELcum

15 / 15

Jul.

Tabel 2.8 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af stationære
sæler må forventes når der
benyttes DBBC. 218 dB re.
1µPa SPLp, indikerer en dødelig påvirkning, 200 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
176 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 145 dB SELss re.
1µPa²s indikerer adfærdsændringer.
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<5m

145 dB
SELss

150 dB
SELss

1300 m

670 m

1400 m

710 m

235 m

105 m

245 m

110 m

Stationære – Sæler -DBBC
Metode

Md.

Jul.

[Aktiv/Passiv] (min.
Pr. spuns)

22 m

930 m

15 / 10

25 m

1030 m

30 m

1160 m

22 m

990 m

25 m

1100 m

30 m

1250 m

<5m

190 m

15 / 15
Nov.

<1m

15 / 10
15 / 5

Vibrering

Jul.

Kritisk Afstand
200 dB
176 dB
SELcum
SELcum

15 / 15

15 / 5

Nedramning

218 dB
SPLp

15 / 15

<1m

145 dB
SELss

150 dB
SELss

235 m

105 m

245 m

110 m

35 m

15 m
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Tabel 2.9 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af sæler, i
flugt, må forventes. 218 dB
re. 1µPa SPLp, indikerer en
dødelig påvirkning, 200 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
176 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 145 dB re. 1µPa²s
SELss indikerer adfærdsændringer.

Tabel 2.10 viser de udregnede
afstande, inden for hvilke en
given påvirkning af sæler, i
flugt, må forventes når der
benyttes DBBC. 218 dB re.
1µPa SPLp, indikerer en dødelig påvirkning, 200 dB re
1µPa²s SELCum indikerer permanenter høreskader (PTS),
176 dB re 1µPa²s SELCum indikerer midlertidig høreskade
(TTS) og 145 dB re. 1µPa²s
SELss indikerer adfærdsændringer.
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15 / 10

<5m

215 m

15 / 5

<5m

250 m

15 / 15

<5m

195 m

15 / 10

<5m

220 m

15 / 5

<5m

255 m

35 m

15 m

Flugt - Sæler
Kritisk Afstand
Metode

Nedramning

Vibrering

Md.
Jul.
Nov.
Jul.
Nov.

218 dB
SPLp
<5m

<5m

200 dB
SELcum

176 dB
SELcum

145 dB
SELss

150 dB
SELss

1m

65 m

1300 m

670 m

1m

85 m

1400 m

710 m

1m

10 m

235 m

105 m

1m

15 m

245 m

110 m

Flugt – Sæler - DBBC
Kritisk Afstand
Metode

Nedramning

Vibrering

Md.
Jul.
Nov.
Jul.
Nov.

218 dB
SPLp
<1m

<1m

200 dB
SELcum

176 dB
SELcum

145 dB
SELss

150 dB
SELss

1m

1m

235 m

105 m

1m

1m

245 m

110 m

1m

1m

35 m

15 m

1m

1m

35 m

15 m
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Anlægsmetode
Opgravningsfri kryds
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Opgravningsfri kryds
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Arbejdsplads/Opgrav
Gravning
Opgravningsfri kryds
Ventilstation
Gravning
Gravning
Gravning
Station/Nybro
Station/Nybro
Station/Nybro
Station/Nybro
Station/Nybro
Station/Nybro

Myndighed
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Kommune
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Kommune
Slots- og Kulturstyrelsen
Kommue
Kommune

Vedrører
Objectid nr. Kilometrering
Bilag IV-arter/birkemus
10 W 0,5
Bilag IV-arter/padder
30425 W 2
Bilag IV-arter/birkemus
85 W 3
Bilag IV-arter/padder
25227 W 8
Bilag IV-arter/birkemus
19 W 11,5
Bilag IV-arter/padder
25627 W 17
Bilag IV-arter/padder
24428 W 18
Bilag IV-arter/birkemus
38826/64433 W 18,5
Dige
W 15,5
Eng
25625 W 8
Eng
24828 W 11,5
Eng
24429 W 18,5
Fredet fortidsminde
W 16,5
Fredet fortidsminde
W 18,5
Fredskov
W1/W 2
Fredskov
25228 W 14,5
Fredskov
W 15,5
Hede
27231/30025/ W 1
Hede
24826 W 2
Hede
25226 W 5
Klitfredning
W 0,5
Mose
24426 W 11,5
Natura 2000
W1
Fredskov
W 2,5
Vandløb
24827 W 11
Vandløb
24427 W 11,5
Vandløb
64029 W 18,5
Jordforurening
Udledningstilladelse
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Fortidsminde uden beskyttelseslinje
Byggetilladelse til flytning af rundbuehaller
Åbeskyttelseslinje
W 18,5

Afværgeforanstaltning
Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansøg Dispensationmodta Dokumentnr.- dispe Udløbsdato for klag Bemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Status
Bemærkninger
Styret underboring
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn.
Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i lednigsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m ved krydsning af ådal. Krydsning af levende hegn, skrænter og diger reduceres til 10 m. Muldafrømning ved dige, skrænt og levende hegn, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i lednigsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Stor opmærksomhed på ikke at flytte tracé da det ellers kan give yderligere afværgetiltag da ådalen indeholder god natur. Meget vigtigt med reetablering af terræn
3 (4) stk rundt om Nybro
Styret underboring/Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m.
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Fokus på genskabelse af eksisterende terrænformer i traceet gennem hele klitplantagen.
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Det anbefales at der på dele af strækningen placeres mineraljord/sand øverst.
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Yderligere reducering i mosens østlige del mod vandløb grundet værdifuldt knoldkær
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Opmærksomhed på okker. Sedimentation nedstrøms minimeres
V1/V2 kortlagt. Skal håndteres i en jordhåndteringsplan efter aftale med Ørsted. OBS: Varde Kommunes Naturcenter skal orienteres om ansøgning jf. 17/00945-69
Behov skal afklares
Håndtering afklares med FTM/ArkVest
Håndtering afklares med Ørsted, se krav fra kommunen i 17/00945-69!
Udelukkende nødvendig hvis rundbuehaller placeres i nordlige del

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsni
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsni
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsni
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsni
Gravning

Myndighed
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Vedrører
Objectid nr.
Bilag IV-arter/padder
26027
Bilag IV-arter/padder
51
Bilag IV-arter/birkemus
21
Bilag IV-arter/birkemus
92
Bilag IV-arter/flagermus
52
Bilag IV-arter/flagermus
19629
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/flagermus
19229
Bilag IV-arter/flagermus/birkemu
19230
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/birkemus
104
Bilag IV-arter/padder
26026
Bilag IV-arter/padder
26826
Dige
Dige
19229
Dige
19230
Eng
19226
Eng
Eng
Fredskov
19626
Fredskov
73634
Fredskov
Mose
Vandløb
19227
Vandløb
Vandløb
72833

Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen

Levende hegn
Vandløb
Vandløb
Bilag IV-arter/flagermus

Kilometrering
J2
J2
J2
J 2,5
J 5,5
J 5,5
J 5,5
J6
J7
J9
J 13
J2
J2
J 5,5
J6
J7
J2
J 2,5
J9
J 5,5
J 13
J9
J 13
J 3,5
J9
J 13

Afværgeforanstaltning
Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- dispe Udløbsdato for klag Bemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Muldafrømning ved krydsning af levende hegn og diger, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Arbejdsbælte reduceres til 10 m ved passage af levende hegn syd for lokalitet nr. 26826.
Muldafrømning ved levende hegn , i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Arbejdsbælte reduceres således, at så lidt som muligt af eng påvirkes. Dette gælder særligt mod syd på lokaliteten
Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre bøgetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m.
Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre egetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m.
Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre træer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m.
Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre egetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Flagermus: Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre træer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Birkemus: Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m ved krydsning af dige
Styret underboring - vestlig variant
Opmærksomhed på ikke at forrykke tracéet mod øst. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Styret underboring - vestlig variant
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Styret underboring - vestlig variant
Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Arbejdsbælte reduceres hvorved vandløb sandsynligvis kan undgås
Styret underboring - vestlig variant
Sedimentation nedstrøms minimeres. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.

ØSTLIG VARIANT
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

81001
81003
81004
81005

Arbejdsbælte reduceres til 10 m. Gennembrydning hvor ingen træer eller så tæt på vej som muligt
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Ingen gennembrydning - ryk 50 meter mod øst hvor ingen træer og muligvis mindre skrånende terræn

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode

Myndighed

Vedrører

Gravning

Kommune

Dige

Objectid nr.

Kilometrering

Afværgeforanstalt Kommentar

J1

Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".

Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status

Påklager/opsættende virk Vilkår

Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)

Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)

Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Myndighed
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Vedrører
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/birkemus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/birkemus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/birkemus
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/birkemus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/birkemus
Bilag IV-arter/padder
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Eng
Eng

Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Gravning
Gravning

Kommune
Kommune

Objectid nr.
73234
105
65228
64830
64828
64829
72434
73636
32
73240
72839
106
54826
80
54827
42/81

Kilometrering
J 13,5
J 14
J 19
J 19
J 19,5
J 19,5
J 22,5
J 23
J 24,5
J 26
J 26
J 26,5
J 28,5
J 28,5
J 29
J 37,5
J 38,5
J 15
J 17
J 17,5
J 18
J 18
J 19
J 19
J 19
J 19,5
J 22,5
J 23
J 24
J 24,5
J 25,5
J 27,5
J 28,5
J 28,5
J 32,5
J 38
LB 1,5
LB 2
54429 J 28,5
20432 J 37,5

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- dispe Udløbsdato for klagBemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Status
Bemærkninger
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Ved passage af overdrev reduceres Arbejdsbæltet til 15-20 m. Muldafrømning, i ledningsgravens bredde og på arbejdsarealet ved krydsning af jernbane, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Linjeføring rykkes mod øst eller anlægges nord/syd langs skovvej. Arbejdsbælte reduceres til 15 m eller mindre og større træer må kun fældes i september og oktober.
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Ingen behov for afværgeforanstaltninger hvis gasledning føres syd om vandhullet og syd om ovenstående vandhul nummer 64428
Vigtigt at fastholde aktuel linjeføring, der ikke påvirker ældre bøgetræer. Arbejdsbælte reduceres til 15m
Arbejdsbælte reduceres til 15m. Ældre egetræer må kun fældes i september og oktober.
Arbejdsbælte reduceres til 10m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Ingen muldafrømning hvis vi kan rykke tracé 15 m mod øst og mulighed for bredede Arbejdsbælte
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn. Vandhullet kan indgå i afværgeforanstaltningrne med hensyn til vandhul nummer 72839
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn. Alternativt kan dette vandhul eller vandhul nummer 73240 plejes
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Muldafrømning, i ledningsgravens bredde. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen og mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Graven skal være åben så kort tid som muligt.
Arbejdsbælte kan med fordel krydse levende hegn længere mod syd. Ældre træer må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 15m
Arbejdsbælte reduceres til 15-20m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbælte reduceres til 15-20m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Ved passage af diger skal Arbejdsbælte være 10 m.
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 15m
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet red Kun et digekryds ved lille rykning af tracé
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 10m
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20m

Fredskov
Fredskov
Fredskov
Fredskov
Fredskov
Fredskov
Overdrev
Vandløb
Vandløb
Vandløb

73235 J 14
64830 J 19
72836 J 23,5
J 25
72838 J 25,5
54825 J 27,5
73634 J 14
73236 J 14
73242 J 25,5
53630 J 31,5

Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Vigtigt at fastholde aktuel linjeføring.
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Rørlagt

Vandløb
Vandløb

54828 J 32,5
40825 J 37,5

Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsn
Opgravningsfri krydsn
Opgravningsfri krydsn
Gravning/byggezone f
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Opgravningsfri krydsn

Myndighed
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Vedrører
Bilag IV-arter
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Eng
Eng
Eng
Fredskov
Fredskov
Fredskov
Mose
Mose
Mose
Mose
Overdrev
Overdrev
Skovbyggelinie
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Objectid nr.

Kilometrering
LB 8,5
77 F 1
F 2,5
37625 F 9,5
F 14
F 3,5
F4
F5
F 5,5
F 7,5
F 11,5
F 13
F 14
F 16
F 16
F 17,5
20440 F 6
20039 F 6,5
20042 F 15
F 2,5
20443 F 14
34029 F 17
20435 F 1
20438 F 2,5
37626 F 9,5
F 17
34030 F 17
33626 F 17
F 13-F 14,5
77 F 1
20437 F 1,5
20038 F 2,5
20441 F 6,5
38425 F 9,5
20041 F 13,5
20043 F 15
34031 F 17

Afværgeforanstaltning
Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Ældre allétræer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 10 m
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der eta bleres et midlertidigt paddehegn
Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der eta bleres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der eta bleres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Styret underboring
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Styret underboring
Styret underboring
Styret underboring
Sedimentation nedstrøms minimeres. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Arbejdsbælte reduceres
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Arbejdsbælte reduceres
Styret underboring

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Myndighed
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
opgravningsfri krydsninKommune

Vedrører
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Eng
Eng
Fredskov
Fredskov
Mose
Overdrev
Overdrev
Sø
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Objectid nr.
28026
20447
20829
63234
76

69234
70033
54033
63233
70031
69233
27626
28425
20448
20825
20831
21232

Kilometrering
F 19,5
F 25
F 32,5
F 37,5
F 38,5
F 18
F 19,5
F 20
F 20,5
F 22,5
F 23
F 25
F 25
F 25,5
F 25,5
F 26
F 26,5
F 27
F 28
F 28,5
F 29
F 29,5
F 30
F 30,5
F 31
F 31,5
F 32
F 32,5
F 32,5
F 32,5
F 33
F 33
F 33
F 34,5
F 35
F 39,5
F 40
F 18, 5
F 35
F 19,5
F 39
F 37
F 18, 5
F 18,5
F 25,5
F 18, 5
F 19
F 27,5
F 28
F 32,5
F 37
F 41

Afværgeforanstaltning
Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- dispe Udløbsdato for klag Bemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbælte reduceres til 10 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Obs på mulighed for at forskyde Arbejdsbælte mod nord eller syd for at få optimal passage
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diger er brudt over en strækning på 40 m
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Søen er væk
Arbejdsbælte reduceres
Rørlagt
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Opgravningsfri krydsningsmetode

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Myndighed
Vedrører
Gravning
Miljøstyrelsen
Bilag IV-arter/padder
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Gravning
Kommune
Dige
Ventilstation
Museum
Diger
Opgravningsfri krydsn Kommune
Eng
Gravning/Opgravnings Kommune/Frednin Fredning
Gravning/Opgravnings Kommune/Frednin Fredning
Gravning
Miljøstyrelsen
Fredskov
Opgravningsfri krydsn Kommune
Mose
Opgravningsfri krydsn Miljøstyrelsen
Natura 2000
Opgravningsfri krydsn Kommune
Overdrev
Gravning
Kommune
Vandløb

Objectid nr. Kilometrering
20844 F 61,5
F 41,5
F 42,5
F 43
F 43,5
F 44,5
F 46
F 52
F 52,5
F 52,5
F 53
F 53,5
F 55
F 55
F 55,5
F 57,5
F 58
F 58,5
F 58,5
F 58,5
F 59
F 59
F 59,5
F 59,5
F 60,5
F 61
F 61
F 61,5
F 61,5
F 61,5
F 56,5
36428 F 44
F 44
F 44,5
20844 F 61,5
36429 F 44,5
F 44,5
35628 F 44
21239 F 60,5

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Status
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der eta bleres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Styret underboring
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Opmærksomhed på ynglende lærkefalk i området.
Styret underboring
Styret underboring
Styret underboring
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.

Bemærkninger

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Myndighed
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Vedrører
Bilag IV-arter/padder
Dige
Dige
Dige
Eng
Fredskov
Mose
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Objectid nr.

21236
41625
20840
20839
21234
21235

Kilometrering
F 50,5
F 48,5
F 51
F 62,5
F 51
F 50,5
F 50,5
F 50,5
F 50,5
F 51

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Status
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der eta bleres et midlertidigt paddehegn
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Anlægsarbejde udføres i perioder hvor padderne ikke er aktive. Hvis dette ikke kan efterkommes skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og etableres med skrå sider (max 45 grader) eller midlertidigt paddehegn opsættes.
Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober.
Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres

Bemærkninger

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Myndighed
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Kommune

Vedrører
Dige
Dige
Dige
Fredskov
Vandløb

Objectid nr.

Kilometrering
F 63
F 63
F 64
F 66,5
21245 F 65

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".

Påklager/opsættende virk Vilkår

Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)

Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)

Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.

Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Myndighed
Vedrører
Objectid nr.
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Dige
Kommune
Eng
22423
Kommune
Eng
22824
Kommune
Fredede fortidsminder, rundhøj
Kommune
Fredning(dige)
Miljøstyrelsen
Fredskov
22024
Kommune/Frednin Kirkefredning
Kommune/Frednin Kirkefredning
Kommune
Mose
22823
Kommune
Vandløb
20850
Kommune
Vandløb
21246

Kilometrering
F 66,5
F 68
F 68,5
F 69
F 69,5
F 70
F 70,5
F 71
F 71
F 71,5
F 72,5
F 73
F 73,5
F 73,5
F 74
F 75
F 75
F 75,5
F 70
F 70
F 73
F 68
F 73,5
F 68
F 71,5
F 70
F 69
F 69

afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Indenfor 20 m
Diget kan være særlig værdifuldt
Arbejdsbælte reduceres

Påklager/opsættende virk Vilkår

Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)

Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)

Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.

Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning

Myndighed
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Vedrører
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Fredet fortidsminde
Fredet fortidsminde
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Objectid nr.

20424
38827
70432/20027
69632
70433

Kilometrering
Z0
Z2
Z3
Z3
Z 4,5
Z 10,5
Z 12,5
Z 13
Z 14
Z 15
Z 15,5
Z 16,5
Z 17
Z 17
Z 18
Z 19,5
Z 20
Z 20
Z0
Z1
Z 3,5
Z 3,5
Z 14
Z 17
Z 20,5

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- disp Udløbsdato for klagBemærkning/status
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet red Oplagt at ændre linjeføring hvis dige/diger omkring 10,5 er uden særlig værdi
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".

Påklager/opsættende virk Vilkår

Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)

Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)

Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløb minimeres;
Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløb minimeres

Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
Myndighed
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Kommune
Gravning
Gravning
Kommune
Kommune
Gravning
Gravning
Kommune
Kommune
Gravning
Gravning
Kommune
Kommune
Gravning
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Gravning
Miljøstyrelsen
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Opgravningsfri krydsnin Miljøstyrelsen
Opgravningsfri krydsnin Miljøstyrelsen
Kompressorstation
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Opgravningsfri krydsnin Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune
Gravning
Kommune

Vedrører
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/flagermus
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/hasselmus
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Eng
Eng
Fredet fortidsminde
Fredet fortidsminde
Fredskov
Fredskov
Fredskov
Mose
Mose
Natura 2000
Natura 2000
Skovbyggelinje
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Gravning

Kommune
Miljøstyrelsen

Dige
Bilag IV-arter/hasselmus

Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Underborg

Kommune
Kommune
Kommune

Objectid nr.
62432
31229
31633
60
32028
32428
31231
71
32429
31637
31238
32431

21626
26825

21625
26425

21623/70434
21624
21627
69633
26429
26029
26831

Kilometrering
Z 25
Z 28
Z 29,5
Z 29,5
Z 33,5
Z 34
Z 34
Z 42,5
Z 48,5
Z 48,5
Z 55
Z 56
ZE 0,5
Z 24
Z 26.5
Z 26,5
Z 27
Z 27
Z 27,5
Z 28
Z 29
Z 29,5
Z 31,5
Z 34
Z 34,5
Z 35
Z 35
Z 35,5
Z 36,5
Z 37,5
Z 43,5
Z 45,5
Z 46,5
Z 46,5
Z 47
Z 48,5
Z 52
Z 53
Z 53,5
Z 54
Z 55
Z 56
Z 56
Z 56,5
Z 58
ZE 1
ZE 1.5
ZE 1,5
ZE 2,5
ZE 3
Z 39,5
Z 42,5
Z 26,5
Z 40,5
Z 48
Z 52
Z 57,5
Z 39,5
Z 42,5
Z 39,5
Z 42,5
ZE 0,5-ZE 1
Z 22
Z 28,5
Z 39,5
Z 42,5
Z 49,5
Z 50
ZE 0,5

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- dispe Udløbsdato for klag Bemærkning/status
Påklager/opsættende virk Vilkår
Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.)
Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato)
Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.)
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Opmærksomhed på artsfredningsbekendtgørelsen, hvor træer med hulheder, der findes omtrent midt på strækningen, kun må fældes i perioden fra 1. sep. til 31. okt.
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Anlægsarbejde bør udføres udenfor hasselmusenes yngle- og overvintringsperioder. Arbejdsbælte reduceres til 15 m eller mindre hvis det teknisk set kan lade sig gøre da de levende hegn ligger i tilknytning til vandløb. Udlægning af kvasbunker og plantning af bærbuske i skovbryn 6 måneder før anlægsarbejdet påbegyndes.
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Diget er væk
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Styret underboring
Styret underboring
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Styret underboring
Styret underboring
Styret underboring
Styret underboring
Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres
Styret underboring
Styret underboring
Arbejdsbælte reduceres
Arbejdsbælte reduceres
Lokaliteten falder sammen med god hasselmuslokalitet.

Matrikelnummer
El Haslev

4l, Sparresholm Hgd., Toksværd
1a, Sparresholm Hgd., Toksværd

Dige
Dige
Dige

El Blangslev, Østlige spor

4a, Everdrup By, Everdrup
5a, Everdrup By, Everdrup
5a, Everdrup By, Everdrup

Kommune
Kommune
Kommune

Dige
Dige
Dige

El Blangslev, Vestlige spor

6f, Everdrup By, Everdrup
6f, Everdrup By, Everdrup
7a, Everdrup By, Everdrup

Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Dige
Dige
Dige
Dige
Overdrev

El Blangslev, Fælles spor

62827

3a, Over Even By, Snesere
3a, Over Even By, Snesere
3b, Over Even By, Snesere
7a, Åside By, Snesere
5b, Åside By, Snesere

Underborg

Kommune

Mose

62826

5b, Åside By, Snesere

Underborg

Kommune

Sø

62825

5b, Åside By, Snesere

Underborg

Kommune

Vandløb

63225

24d, Blangslev By, Hammer

Underborg

Kommune

Eng

62425

24d, Blangslev By, Hammer

73

Søen har ikke været besigtiget men indtil yderligere data er indsamlet følges ovenstående afværgetiltag

Søen har ikke været besigtiget men indtil yderligere data er indsamlet følges ovenstående afværgetiltag

Status

Bemærkninger

Anlægsmetode
opgravningsfri anlægs
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
Gravning
opgravningsfri krydsni
Gravning
opgravningsfri krydsni

Myndighed
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
kystdirektoratet

Vedrører
Bilag IV-arter/Flagermus
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Dige
Fredet fortidsminde
strandbeskyttelse

Gravning

Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen
Kommune
Kommune

Fredskov
Mose
Dige
Vandløb
Dige
Vandløb
Eng
Dige
Dige
Dige
Dige
Vandløb
Dige
Dige
Overdrev
Dige
Fredskov
Bilag IV-arter/padder
Bilag IV-arter/padder
Fredskov
Dige
Jordforurening v2

Objectid nr. Kilometrering
97 ZE 10,5
ZE 3,5
ZE 4
ZE 4
ZE 4,5
ZE 5,5
ZE 6,5
ZE 7
ZE 7,5
ZE 8,5
ZE 8,5
ZE 10
ZE 10,5
ZE 5
ZE10,5

Afværgeforanstalt Kommentar
Ansøgning sendt da Dokumentnr.- ansø Dispensationmodta Dokumentnr.- dispeUdløbsdato for klagBemærkning/status
Opgravningsfri anlægsmetode
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
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1 Indledning
Dette bilag til miljøkonsekvensrapporten indeholder visualiseringer af dele af de landanlæg, som skal opføres i
forbindelse med Baltic Pipe-projektet. Det gælder dels en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune,
dels en udbygning på den eksisterende modtageterminal ved Nybro i Varde Kommune.
Endelig visualiseres en jordtråd, der tilføjes eksisterende luftledningsanlæg på en kort strækning nær Fensmark.
Visualiseringsbilaget indeholder:
›

Beskrivelse af den anvendte metode

›

Begrundelse for valg af fotostandpunkter

›

Visualiseringer – foto af eksisterende forhold samt visualisering af de fremtidige forhold.

Bilaget viser alle de udarbejdede visualiseringer. En beskrivelse af projektet findes i miljøkonsekvensrapporten for
projektet. Formålet med visualiseringerne er at give en forståelse for de visuelle konsekvenser af projektet.
Visualiseringsbilaget skal gerne ses som et 2-sidet opslagsværk, da nogle panorama-visualiseringer strækker sig
over flere sider.

2 Metode og forudsætninger
Visualiseringerne er udarbejdet ved anvendelse af fotomatch, hvor projektet digitalt lægges ind i fotos taget fra udvalgte punkter i
omgivelserne. Fotostandpunkterne er indmålt med GPS, hvilket sikrer stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer.
Herefter er koordinaterne matchet med kameraets position, retning og brændvidde i et 3D-program. I 3D-programmet tilføjes
også en 3D-landskabsmodel, der er opbygget ud fra de offentligt tilgængelige højdemodeller for hhv. terræn og overflade, teknisk
kort med bygninger m.m. Til sidst tilføjes 3D-model af projektets elementer, dvs. bygninger, beplantning mv.
Visualiseringspunkterne er valgt, for at opfylde følgende kriterier:
•

Vise påvirkning fra forskellige afstande (nærzone <1 km og mellemzone >1 km)

•

Vise påvirkning fra forskellige retninger (vest, syd og øst). Nord kan udelukkes pga. skovområder

•

Lokalbefolkningens interesse ift. nære naboer og mindre veje

•

Offentlighedens og besøgendes interesse ift. motorvej og hovedveje

•

Mulighed for overblik over projektet

Nogle visualiseringer er vist i normalt udsnit, mens der for andre er udarbejdet panorama. Panorama giver mulighed for bedre at
vise projektets horisontale udbredelse, men gør samtidig, at det kan opleves som om, afstanden er større.
Betragtningsafstand for de normale fotos svarer til billedbredden af fotoet på tryk eller skærm.

KOMPRESSORSTATION
EVERDRUP

3 Kompressorstation ved Everdrup
Øst for Sydmotorvejen og godt og vel 1 km øst for Everdrup etableres en ny kompressorstation. Den
visuelle påvirkning fra den nye kompressorstation er illustreret fra seks forskellige punkter i terræn
samt på to dronefotos fra forskellige vinkler. Der har været drøftet en række mulige fotostandpunkter,
og de endelige punkter til visualisering er udvalgt i samarbejde med Miljøstyrelsen og Næstved Kommune.
Omkring byggeriet etableres et bredt beplantningsbælte på mellem 15 og 30 meter, som med tiden
skal dæmpe den visuelle påvirkning af anlægget. Beplantningen udformes, så den får karakter af
skovbryn ud mod de omkringliggende arealer, og så der med tiden opnås størst mulig harmoni med
de omgivende skovbryn. Beplantningen etableres, så de højeste træer er placeret centralt i bebeplantningsbæltet med gradvis aftrapning af bevoksningens højde ud mod det omgivende landskab.
På visualiseringerne er der vist eksempler på beplantning med store træer (med en højde på ca. 13
meter medmindre andet fremgår), som det vil se ud efter en årrække når træerne er vokset til.
Der er også udarbejdet en visualisering af, hvordan situationen ser ud med unge træer (med højde på
5 meter), svarende til situationen tidligt efter beplantningen er etableret .
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3 Visualiseringer af Kompressorstation ved Everdrup
Oversigt over fotostandpunkter og begrundelse for valg af punktet.
Pkt. Hvorfra				Begrundelse
1

Sydmotorvejen, mod øst		

2
Hestehavevej, mod øst 		
						

Kig fra motorvejen gennem hul i beplantningen, og motorvejen ligger i niveau. 		
Kig ind mod anlægget inkl. det markante skovbryn ved Tågeskov Hestehave. Det er primært områdets
beboere der færdes på Hestehavevej, og det er et af de steder, hvor anlægget vil opleves tydeligst.

3
Hestehavevej, mod sydøst
Kig op af bakken og til anlæggets vestvendte facade. Viser den oplevelse man får, når man kommer
						ud af skoven langs Hestehavevej.
4
Rønnedevej, mod vest		
						

Stationen ses fra Rønnedevej nær beboelsesejendomme, hvor der færdes flere mennesker.			
Vejen ligger på en lav forhøjning og der er kig henover læhegn og enkelte spredte træer.

5

Udsigt mod stationen er delvist skjult af beplantning. Punktet er nær beboelsesejendomme.

Tågeskovvej, mod nord		

6
Rønnedevej, mod nordvest
						

Viser anlægget på større afstand og den kumulative effekt med vindmøller. 					
Størstedelen af anlægget er skjult bag bevoksning, dog er skorstenen synlig set fra dette punkt.

A
Dronefoto fra nordvest		
Giver overblik over projektområdet, de enkelte elementers placering samt stationsanlæggets 		
						samspil med omgivelserne.
B
Dronefoto fra syd			
						

Giver overblik over projektområdet, de enkelte elementers placering samt stationsanlæggets samspil
med omgivelserne – fra denne vinkel også i forhold til det markante skovbryn ved Tågeskov Hestehave.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsigt mod øst set fra Sydmotorvejen.
Landskabet fremstår generelt åbent, mens beplantning i baggrunden skærmer indblikket til en eksisterende landbrugsejendom.

Visualisering

Fotostandpunkt 1. Visualisering af de fremtidige forhold mod øst fra Sydmotorvejen.
Kompressorstationen vil med tiden være omgivet af beplantning og dermed visuelt afskærmet fra omgivelserne.
Afblæsningsskorsten, lynfangsmaster og enkelte bygninger vil være synlige.

Fotostandpunkt 2. Eksisterende forhold – panorama. Udsigt fra Hestehavevej mod øst.
Landskabet fremstår med bølget terræn og en intensivt dyrket mark.
Der ses mindre bevoksning i marken og omkring den eksisterende ejendom, mens skovbrynet til Tågeskov Hestehave afgrænser det videre udsyn.

Eksisterende forhold
Standpkt. 2 panorama

Visualisering
5 m høj beplantning

Fotostandpunkt 2. Visualisering af de fremtidige forhold fra Hestehavevej mod øst - panorama. Beplantningen vil være lav i de første år, og anlægget vil derfor fremstå synligt.
Her er beplantningen visualiseret som fem meter høj. Både bygninger, lynfangsmaster og den nye afblæsningsskorsten er synlige som tekniske elementer i landskabet.

Fotostandpunkt 2. Visualisering af de fremtidige forhold fra Hestehavevej mod øst - panorama. Beplantningen vil med tiden vokse til, og i takt med den øgede højde, vil den skjule anlægget
mere og mere. Her er beplantningen visualiseret som 13 meter høj og danne et tæt bælte. Bygningerne er kun synlige ved åbninger i beplantningen, fx ved adgangsvejen. Ellers skjuler beplantningen det meste af stationen. Afblæsningsskorsten og lynfangsmaster er fortsat synlige over beplantningen.

Visualisering
Lukket 13 m høj beplantning

Visualisering
Åben 13 m høj beplantning

Fotostandpunkt 2. Visualisering af de fremtidige forhold fra Hestehavevej mod øst - panorama. Beplantningen vil med tiden vokse til, og i takt med den øgede højde, vil den
skjule anlægget mere og mere. Her er beplantningen visualiseret som 13 meter høj og med åbninger, som tillader kig ind til anlægget.
Bygningerne er synlige, ligesom lynfangsmasterne og afblæsningsskorsten kan ses over beplantningen.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 3. Eksisterende forhold - panorama.
Udsigt mod sydøst fra Hestehavevej nær Tågeskov. Der er udsigt til dyrket landbrugsjord samt vekslende beplantning blandt andet omkring en ejendom.

Visualisering

Fotostandpunkt 3. Visualisering af de fremtidige forhold mod sydøst fra Hestehavevej nær Tågeskov - panorama.
Beplantningen vil generelt skjule kompressorstationens nye bygninger, men afblæsningsskorsten og lynfangsmaster vil være synlige over trætoppene.
Der vil være mere beplantning i området end i dag.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 4. Eksisterende forhold. Udsigt mod vest fra Rønnedevej. Der er udsyn ned ad den skrånende markflade. Der er beplantning langs åen Krobæk.

Visualisering

Fotostandpunkt 4. Visualisering af de mulige fremtidige forhold mod vest fra Rønnedevej, hvis den nye adgangsvej etableres fra dette område. Der er fortsat udsyn ned ad den
skrånende markflade, men toppen af stationsanlægget vil være synlige over beplantningen. Det samme gælder stationens afblæsningsskorsten og lynfangsmaster. Anlægget vil
være delvist skjult, men dets tekniske præg og volumen vil påvirke landskabsoplevelsen. Der vil blive etableret beplantning langs den nye vej.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 5. Eksisterende forhold. Udsigt mod nord fra Tågeskovvej.
Området opleves med dyrkede marker og bebyggelse samt beplantning og skovbryn i baggrunden.

Visualisering

Fotostandpunkt 5. Visualisering af de fremtidige forhold mod nord fra Tågeskovvej.
Den nye kompressorstation vil generelt ikke være synlig herfra, men den nye afblæsningsskorsten vil stikke op over toppen af beplantningen som et enkelt teknisk element.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 6. Eksisterende forhold. Udsigt mod nordvest fra Rønnedevej.
Området fremstår med ladt terræn, en del beplantning og lidt bebyggelse.

Visualisering

Fotostandpunkt 6. Visualisering af de fremtidige forhold mod nordvest fra Rønnedevej.
Den nye kompressorstation vil generelt ikke være synlig herfra, men den nye afblæsningsskorsten vil være kunne ses over af beplantningen.
De nye vindmøller ved Sparresholm Gods er også synlige fra denne afstand.

Eksisterende forhold

Dronepunkt A er taget fra nordvest over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i venstre side af billedet, mens Hestehavevej løber il højre i billedet.

Visualisering

Dronepunkt A er taget fra nordvest over projektområdet.
Visualiseringen viser kompressorstationens placering i landskabet samt bidrager med en fornemmelse for anlæggets volumen og forskellige elementer.

Eksisterende forhold

Dronepunkt B er taget fra syd over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i den centrale del af billedet, mens Sydmotorvejen og Hestehavevej ses i venstre side.

Visualisering

Dronepunkt B er taget fra syd over projektområdet. Visualiseringen viser kompressorstationens placering i landskabet samt bidrager med en fornemmelse for anlæggets volumen og forskellige elementer.

NYBRO

Modtageterminal ved Nybro
Ved Nybro etableres de nye anlæg i forbindelse med Baltic Pipe indenfor det eksisterende stationsområde.
Den visuelle påvirkning fra modtageterminalens nye elementer er illustreret fra syv forskellige punkter i
terræn samt på et dronefoto. Udvælgelsen af visualiseringspunkter er sket i samarbejde med Varde Kommune.

3 Visualiseringer af Kompressorstation ved Everdrup
Oversigt over fotostandpunkter og begrundelse for valg af punktet.
Pkt. Hvorfra				Begrundelse
1
Nymindegabvej mod syd		Viser stationen tæt på set fra nord 											
						
Anlægget ses over eksisterende bevoksning fra en vej, hvor der færdes mange.
2

Nybrovej mod vest			

Indkig i den ellers tætte omgivende beplantning omkring indkørslen til området.

3

Søvigvej mod syd			

Viser stationen fra nord over den omgivende bevoksning.

4

Søviggårdsvej mod øst		

Stationen set fra vest. Her er begrænset indsigt pga. den omgivende bevoksning.

5

Nymindegabvej mod sydvest

Stationen set fra øst. Her er begrænset indsigt pga. den omgivende bevoksning.

6
Nymindegabvej mod syd		
						

Stationen set fra Nymindegabvej øst for stationen. Beplantning hæmmer indsigt til stationen, 		
blandt andet findes et læhegn langs Nymindegabvej.

7

Kig ind over stationen fra nord.

Nybrovej mod nordøst		

A
Dronefoto fra syd			
Giver overblik over projektområdet, de enkelte elementers placering samt stationsanlæggets 		
						samspil med omgivelserne.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsigt mod syd fra Nymindegabvej nær den eksisterende station.
Stationens forskellige tekniske elementer er tydelige herfra.

Visualisering

Fotostandpunkt 1. Visualisering af de fremtidige forhold mod syd fra Nymindegabvej.
Den nye utility bygning og skorstenene vil være synlige herfra, men ændringen vil ikke være tydelig blandt de eksisterende tekniske elementer.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 2. Eksisterende forhold. Udsigt mod vest fra Nybrovej.
Den eksisterende station med undtagelse af skorsten og flare er generelt skjult bag beplantning herfra.

Visualisering

Fotostandpunkt 2. Visualisering af de fremtidige forhold mod vest fra Nybrovej.
Den nye utility bygning med skorstene vil kunne ses fra vejen fra dette punkt idet beplantningen i indkørslen er blevet ryddet.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 3. Eksisterende forhold fra Søvigvej mod syd. Den eksisterende station er synlig over forholdsvis lav bevoksning.

Visualisering

Fotostandpunkt 3. Visualisering af de fremtidige forhold mod syd fra Søvigvej. Modtageterminalens nye skorstene vil være synlige, men ændringen vil ikke være tydelig.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 4. Eksisterende forhold fra Søviggårdsvej mod øst. Den eksisterende station er synlig over marker og varieret bevoksning.

Visualisering

Fotostandpunkt 4. Visualisering af de fremtidige forhold mod øst fra Søviggårdsvej. Modtageterminalens nye skorstene vil være synlige, men ændringen vil ikke være tydelig.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 5. Eksisterende forhold fra Nymindegabvej mod sydvest. Stationens høje elementer i synlige i landskabet, men ellers skærmer vekslende beplantning indsynet til stationen.

Visualisering

Fotostandpunkt 5. Visualisering af de fremtidige forhold mod sydvest fra Nymindegabvej.
Utilitybygningen med de fire skorstene vil kunne skimtes gennem beplantningen i venstre side, men ændringen vil ikke være tydelig.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 6. Eksisterende forhold fra Nymindegabvej mod syd. Stationens tekniske elementer er synlige over beplantningen.

Visualisering

Fotostandpunkt 6. Visualisering af de fremtidige forhold mod syd fra Nymindegabvej.
De nye skorstene vil kunne ses fra denne afstand sammen med de eksisterende tekniske elementer. Ændringen vil ikke være tydelig.

Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 7. Eksisterende forhold fra Nybrovej mod nordøst. En skorsten fra den eksisterende station er synlig over beplantningen.

Visualisering

Fotostandpunkt 7. Visualisering af de fremtidige forhold mod nordøst fra Nybrovej. Ændringerne vil ikke kunne ses.

Eksisterende forhold

Dronepunkt A er taget fra syd over projektområdet. Stationens eksisterende tekniske elementer fremstår tydelige i den centrale del af billedet, mens Nybrovej løber i billedets højre side.

Visualisering

Dronepunkt A er taget fra syd over projektområdet. Visualiseringen viser ændringerne ved at placere den nye modtageterminal på det eksisterende stationsareal. Ændringerne er generelt begrænsede.

Fensmark

73

66

Jordtråd på master ved Fensmark
Af hensyn til sikkerhed for gasledningen monteres ekstra jordtråd mellem masterne 66 til 74.
Jordtråden er 2,5cm i diameter og vil derfor være nogenlunde lige så synlig som de eksisterende
ledninger på masterne.
Visualiseringerne på næste side viser hvordan ændringen vil være set fra Vridsløsevej

Jordtråd

Eksisterende forhold

Visualisering
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Indledning

Dette notat indeholder en kortlægning og vurdering af landskabsinteresserne i
forhold til projektet Baltic Pipe. Der er undersøgt følgende elementer:

›

Nye anlæg ved modtageterminal ved Nybro i Varde Kommune

›

Kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune

›

Gasledning i karakteristiske landskabsområder

›

Linjeventilstationer langs gasledningen

›

Jordtråd, der tilføjes eksisterende luftledningsanlæg

Notatet afleveres som baggrundsdokument til Energinet, der anvender det i udarbejdelsen af en samlet miljøkonsekvensvurdering for projektet. Notatet ledsages af et bilag med visualiseringer af henholdsvis modtageterminalen og kompressorstationen samt for en mindre ændring af et eksisterende luftledningsanlæg nordvest for Næstved.
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2

Metode

2.1

Overordnet vurderingsmetode

Der er anvendt følgende metode for vurderingerne:
Tabel 2-1

Beskrivelse af den anvendte vurderingsmetode

Terminologi

Påvirkningsgrad

Typiske effekter på miljøet

Væsentlig påvirkning

Væsentlig påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som har et
stort omfang og/eller langvarig karakter, er
hyppigt forekommende eller sandsynlige, og
der vil være mulighed for irreversible skader i
betydeligt omfang.

Ikke væsentlig

Moderat påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som enten
har et relativt stort omfang eller langvarig
karakter (f.eks. i hele anlæggets levetid),
sker med tilbagevendende hyppighed eller
er relativt sandsynlige og måske kan give
visse irreversible, men helt lokale skader.

Lille påvirkning

Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis
varighed ud over helt kortvarige effekter, og
som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader.

Ubetydelig påvirkning
/ingen påvirkning

Der forekommer små påvirkninger, som er
lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden
irreversible effekter. Eller der forekommer
ingen påvirkning i forhold til status quo.

2.2

Metode

I notatet er fire forskellige projektelementer og deres forventede påvirkning undersøgt og vurderet. Energinet har som grundlag for landskabsnotatet afgrænset
undersøgelsen til at fokusere på:

›

En modtageterminal

http://projects.cowiportal.com/ps/A111221/Documents/03 Project documents/Fremsendt/Baltic Pipe - Landskabsnotat_20181116.docx
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›

En kompressorstation

›

Gasledningens passage af to landskabsområder

›

13 linjeventilstationer.

9

Projektelementerne gennemgås hver for sig i de følgende afsnit. Hvert afsnit
indledes med en kortlægning af landskabet og de visuelle forhold. For modtageterminalen, kompressorstationen og de to sårbare landskabsområder er landskabet kortlagt og beskrevet gennem en overordnet landskabsanalyse, der tager
afsæt i landskabskaraktermetoden. For linjeventilstationerne, som er små anlæg, er der udarbejdet en kort beskrivelse af nøglekarakteren for hver af de 13
nærområder.
Til kortlægningen inddrages på overordnet plan de naturgeografiske forhold såsom terræn, de kulturhistoriske forhold med arealanvendelse og landskabselementer, relevante landskabsudpegninger samt de visuelle forhold. Kortlægningen baseres desuden på en række tilgængelige gamle og nyere kort fra arealinformation samt besigtigelse i juni 2018.
På baggrund af kortlægningen er det herefter vurderet, hvordan de forskellige
projektelementer påvirker landskabet og de visuelle forhold i området. I vurderingerne er der lagt vægt på projektelementernes skala og samspil med områdets karakter og øvrige landskabselementer. Påvirkningerne er vurderet for både anlægs- og driftsfase.
For yderligere at kvalificere vurderingerne er der udarbejdet visualiseringer for
henholdsvis modtageterminalen og kompressorstationen. Formålet med visualiseringerne er, at de kan understøtte vurderingerne og give en forståelse for anlæggets visuelle påvirkninger fra forskellige vinkler og afstande. Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch, der er indmålt med GPS. Brugen af GPS sikrer
stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Nogle visualiseringer er udarbejdet som panoramabilleder for at skabe bedre overblik over et større område.
Der er også taget skråfoto med drone. Disse giver et samlet overblik over projektet samt en forståelse for placering og samspil med omgivelserne. Visualiseringerne fremgår også i bilag A.
De anvendte kilder til brug for vurderingerne er:

›

Danmarks Miljøportal

›

Landskabsudpegninger i de relevante kommuner

›

Landskabsanalyser for Næstved og Slagelse kommuner

›

Diverse kort (herunder ortofoto, topografiske kort (4 cm), ældre målebordsblade, højdekort, Per Smeds geomorfologiske landskabskort over
Danmark).

›

Visualiseringer af henholdsvis modtageterminal og kompressorstation.
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3

Modtageterminal ved Nybro

Modtageterminalen er en måle- og regulatorstation, hvor gastrykket sænkes.
Det forventes, at de nye anlæg ved Nybro vil blive placeret indenfor det eksisterende stationsområde. De nye anlæg og ændringer er:

›

Ny kedelcentral med op til tre ca. 20 m høje skorstene mv.

›

Fire platforme til support af udstyr, op til 12 meters højde

›

Fire mindre bygninger, med maksimal højde på 4 meter

›

Et procesområde, der afgrænses af betonvægge eller græsklædte volde

›

Flytning af tre eksisterende lagerhaller.

De nye anlæg på terminalområdet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen,
der indgår i miljøkonsekvensrapporten.

3.1

Lovgrundlag og planforhold

3.1.1 Udpegninger i Varde Kommunes Kommuneplan
Planlovens § 11a beskriver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for
at sikre landskabelige og geologiske bevaringsværdier.
Varde Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse, som inddeler kommunens
landskaber i tre overordnede landskabstyper: Kystlandskaber, dallandskaber og
landbrugslandskaber. Modtageterminalen er placeret i et landbrugslandskab,
landskabskarakterområde 18 – Varde Bakke, der dækker et stort areal i kommunen. Landskabsanalysen ligger til grund for kommunens udpegninger af bevaringsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber. Modtageterminalen ligger ikke i et bevaringsværdigt område, men der findes et lige vest herfor.
I Varde Kommunes Kommuneplan findes retningslinjer for de forskellige landskabstyper. For landbrugslandskaberne gælder, at store tekniske anlæg skal
tilpasses landskabets karakter. Det fremgår desuden af kommuneplanens redegørelse, at der generelt er fokus på at opretholde en fortsat landbrugsdrift i dis-
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se områder. Det skyldes, at der er tale om et kultiveret landskab, der er formet
og formes af den landbrugsmæssige drift.
Kulturmiljøet omkring Søviggård ligger med en afstand af godt 1,3 km til projektområdet, og det er derfor ikke behandlet nærmere i forhold til landskab.

Figur 3-1

Udpegninger i kommuneplanen omkring den nye modtageterminal ved
Nybro.

3.2

Eksisterende forhold

3.2.1 Landskabets dannelse
Projektområdet ligger i et område, hvor der stadig er tydelige spor af dannelseshistorien. Landskabet ligger vest for hovedopholdslinjen, som markerer det
sted, hvor isen nåede til under sidste istid. Projektområdet ligger højt i terrænet
på en såkaldt bakkeø. Området blev derfor ikke oversvømmet under sidste istid,
da store mængder smeltevand flød gennem landskabet fra den stillestående isrand. Smeltevandet dannede de fladbundede smeltevandsdale, som i dag omgiver den højere liggende bakkeø. Det bølgede terræn og den sandede bund i dagens landskab i projektområdet er således et karaktertræk helt tilbage fra næstsidste istid.
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Figur 3-2

Landskabets dannelse ved den kommende modtageterminal ved Nybro.

3.2.2 Landskabets karakter
Områdets nøglekarakter rummer intensiv landbrugsdrift, store gårde, et teknisk
præg fra den eksisterende modtagerterminal, grupper af vindmøller samt mange
beplantede linjer i landskabet i form af markskel og læhegn. Det er landbrugsdriften, gårdene og de beplantede skel, der er karaktergivende for området. Der
opleves vekslende mulighed for vide udsyn, idet udsigten ofte afgrænses af læhegn og skelbeplantning.
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Den udbyggede modtageterminal samt de omgivende landskabselementer
og beskyttelseslinjer i landskabet.

Terrænet i området er jævnt til let bølget. Nord for den eksisterende station løber Søvig Bæk med øst-vestlig retning, mens Skallebæk strækker sig mod syd
vest for projektområdet. Åerne fremstår generelt ikke markante i landskabet. De
ses primært i landskabet ved den ekstensive bevoksning og det lavtliggende terræn. Der er åbeskyttelseslinje omkring Søvig Bæk.

Figur 3-4

En bevokset gravhøj ses på østlige side af Nybrovej. I venstre side ses det
tætte beplantningsbælte omkring stationen.
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Markerne omkring den kommende terminal er overvejende middelstore og intensivt dyrket. Landskabet er kendetegnet ved relativt mange læhegn og beplantede markskel, enkelte små skovpartier og flere spredte små vandhuller
med omgivende bevoksning. Beplantningen i markskellene er ofte med til at definere landskabets rumlige afgrænsning, men de tilfører ikke en klar struktur i
landskabet. Det skyldes blandt andet deres vekslende størrelse og varierende
orientering. Der er enkelte beskyttede sten- og jorddiger og flere fredede fortidsminder i form af gravhøje omkring den eksisterende station. De fremstår dog
ikke som tydelige landskabselementer.

Figur 3-5

Udsigt mod nordøst fra Søviggårdvej. Til højre i fotoet ses en gravhøj,
mens den eksisterende modtageterminals høje elementer er tydelige i
baggrunden.

Landskabet rummer en række gårde og lidt spredt bebyggelse langs vejene,
mens den nærmeste større bebyggelse er Jegum Ferieby, der ligger godt 2,5 km
vest for modtageterminalen. En del af gårdene og dele af den spredte bebyggelse kan genfindes på de historiske målebordsblade fra 1842-1899, men det ses
også, at der er en del nyere bebyggelse i området. Blandt andet er Jegum etableret i den sidste halvdel af 1900-tallet.
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Den eksisterende station (til venstre) rummer mange store tekniske elementer og skorstene, og den er omgivet af trådhegn. Syd for den ligger
Nybro Tørreri (til højre), som også fremstår teknisk med sine store haller,
tanke og skorsten.

Der er flere tekniske anlæg i området. Den eksisterende station udgør et markant teknisk element, og den er synlig både i nærområdet og fra lidt større afstand. Stationen indeholder mange forskelligartede tekniske anlæg, bygninger
og høje skorstene, og den er omgivet af trådhegn. Der et etableret et tæt beplantningsbælte omkring stationen, som fra mange vinkler skærmer indblikket
til denne. Lige syd for den eksisterende station findes Nybro Tørreri, som også
fremstår med store bygninger i form af haller og tanke. Herudover krydser landevejen Nymindegabvej gennem landbrugsområdet nord for stationsområdet i
nordvest-sydøstlig retning. Øst for den eksisterende station løber Nybrovej med
nord-sydlig retning. Syd for området løber en højspændingsledning med østvestlig orientering, og her findes også fem vindmøller på række. Nordøst for den
eksisterende station står endvidere syv vindmøller på to rækker. Der er fra flere
vinkler tale om en kumulativ visuel effekt mellem de tekniske anlæg, dvs. de er
synlige på samme tid. Når man bevæger sig rundt i landskabet, er både den eksisterende modtageterminal og vindmøllerne således indimellem synlige på
samme tid (se eksempel på Figur 3-7).

Figur 3-7

Udsigt mod nord fra Hallumvadvej, hvor vindmøllerne er synlige i forgrunden, mens de høje elementer fra den eksisterende station ses i baggrunden.

3.3

Påvirkninger i anlægsfasen

I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser hovedsageligt bestå
af øget tung trafik til og fra anlægget. Indenfor det eksisterende stationsområde
vil der være mere uroligt på grund af anlægsaktiviteterne, men arbejderne forventes ikke at være synlige i større grad uden for området. Anlægsarbejderne
på modtagestationen er midlertidige men forventes at vare 2-3 år med opstart i
begyndelse af 2020. Den visuelle påvirkning vurderes at være ubetydelig.
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3.4

Påvirkninger i driftsfasen

I det følgende er projektets permanente påvirkninger på landskabet og de visuelle forhold vurderet. Vurderingerne er understøttet af visualiseringer fra forskellige steder i landskabet. Fotostandpunkterne ses på nedenstående Figur 3-8, og
visualiseringerne kan også ses i større format i visualiseringsbilaget.

Figur 3-8

Fotostandpunkter omkring modtageterminalen ved Nybro. Alle visualiseringerne er vist i tilhørende bilag, mens udvalgte visualiseringer indgår i
dette notat.

Den nye modtageterminal vil blive etableret indenfor det eksisterende stationsområde, og den vil således ikke inddrage og ændre nuværende landbrugsarealer.
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Standpunkt 2. Eksisterende forhold. Modtageterminalen set fra øst. Beplantningsbæltet er tæt, dog med enkelte åbninger, hvor der ligger ledninger eller kan opnås adgang til området.

Figur 3-10

Standpunkt 2. Visualisering. Modtageterminalen og de nye anlæg set fra
øst. De høje skorstene vil kunne ses bag beplantningsbæltet, ligesom den
tilhørende hal.

Det eksisterende anlæg fremstår i dag som et markant teknisk element i det
nære landskab. Også fra større afstand er stationens høje elementer ofte synlige. Det omgivende beplantningsbælte afskærmer udsynet og bidrager til at
mindske anlæggets synlighed i landskabet, særligt i sommermånederne. De nye
elementer i den kommende modtageterminal vil i volumen, højde og udtryk generelt minde om de eksisterende elementer inden for området. At etablere flere
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elementer indenfor samme område betyder, at stationsområdet vil blive mere
kompakt med flere tekniske elementer. Ændringen fra de eksisterende forhold
vurderes at være begrænset, da stationen i forvejen er et markant teknisk element, som i muligt omfang er skærmet af beplantning. Samtidig vil de nye anlæg i høj grad være skjult bag den omgivende beplantning – se eksempelvis visualiseringen af anlægget set fra nord fra fotostandpunkt 1.

Figur 3-11

Standpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsigt fra Nymindegabvej set mod
syd. Modtageterminalens høje anlæg er synlige bag beplantningen.

Figur 3-12

Standpunkt 1. Visualisering. Udsigt fra Nymindegabvej set mod syd. De
nye anlæg vil altovervejende være skjult bag den omgivende beplantning.
Det vil fortsat være de høje anlæg, der visuelt præger udsynet.
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Den kumulative effekt med de øvrige tekniske anlæg i omgivelserne i form af
vindmøller og luftledningsanlæg vil være omtrent som i dag. Selvom en del af
beplantningsbæltet mod nordvest ryddes i forbindelse med anlæg af gasledningen, vil beplantningsbæltet fortsat afskærme en stor del af anlægget fra mange
vinkler.
At den nye modtageterminal etableres indenfor et eksisterende stationsareal
betyder, at den eksisterende omgivende beplantning vil medvirke til at skærme
anlægget med det samme og derved vil den landskabelige påvirkning som følge
af de nye anlæg være mindre.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes det, at den kommende modtageterminal vil medføre en lille
påvirkning i landskabet. Det gælder både i nærområdet samt fra større afstand.
Det skyldes, at den nye modtageterminals nye elementer kun vil udgøre en
mindre ændring i forhold til det eksisterende tekniske anlæg.

3.5

Afværgeforanstaltninger og
projekttilpasninger

Der vurderes ikke at være større behov for yderligere afværgeforanstaltninger
eller projekttilpasninger, da de nye anlæg etableres indenfor et eksisterende
stationsområde, som i forvejen er skærmet af et relativt tæt beplantningsbælte.

3.6

Kumulative virkninger

Der er ikke identificeret kumulative effekter fra andre nye projekter i området.
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4

Kompressorstation ved Everdrup

Energinet skal etablere en ny kompressorstation på et areal umiddelbart øst for
Sydmotorvejen nær Everdrup. Kompressorstationen vil bestå af en række anlæg, herunder:

›

Service-, utility- og kompressorbygninger samt procesanlæg (maks. 15 meters højde)

›

Vent (høj, tynd skorsten med maks. højde på ca. 45 meter)

›

Transformerstation inkl. lynfangsmaster (maks. 25 meters højde).

Omkring stationen etableres desuden et beplantningsbælte mod nord, vest og
syd. Anlægget er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, der indgår i miljøkonsekvensrapporten.

4.1

Lovgrundlag og planforhold

4.1.1 Udpegninger i Næstved Kommuneplan
Planlovens § 11a beskriver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for
at sikre landskabelige og geologiske bevaringsværdier.
I Næstved Kommune er der udpeget bevaringsværdige landskaber og større
uforstyrrede landskaber i kommuneplanen samt opstillet retningslinjerne for områderne. Kompressorstationen er placeret i et bevaringsværdigt landskab og cirka 1,5 km fra et større uforstyrret landskab. Udpegningen af det større uforstyrrede landskab behandles ikke nærmere.
I kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der inden for de bevaringsværdige landskaber kun i meget begrænset omfang må opføres bygninger, og at de
landskabelige og kulturhistoriske værdier skal prioriteres. I de bevaringsværdige
landskaber kan der normalt ikke udlægges nye områder til erhverv, større tekniske anlæg mv., ligesom der normalt heller ikke kan etableres anlæg eller foretages ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier.
Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres under hensyntagen til
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de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses
landskabet og den lokale byggeskik.
Næstved Kommune har desuden udarbejdet en landskabsanalyse, der beskriver
de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn. Projektområdet ligger i delområde 5a – Everdrup og Størlinge. Landskabsanalysen indgår som grundlag for
den landskabelige vurdering af de konkrete tiltag.
Kulturmiljøerne omkring Everdrup og Bækkeskov Gods ligger med afstand til
projektområdet, og de er derfor ikke behandlet nærmere i forhold til landskab.
Dele af anlægget ligger indenfor skovbyggelinjen på 300 m (se Figur 4-3), og
der vil derfor være behov for dispensation til dele af anlægget.

Figur 4-1

Udpegninger i kommuneplanen omkring den kommende kompressorstation
ved Everdrup.

4.1.2 Fredning Bækkeskov Gods
Cirka 1 km sydøst for det udpegede projektområde findes en arealfredning af
Bækkeskov Gods. Fredningen har til formål at bevare herregårdsmiljøet således,
at samspillet mellem bygninger, landbrugsarealer og løvskove bevares. Her er
blandt andet ikke tilladt ny bebyggelse, terrænændringer mv. Området berøres
ikke af projektet og behandles ikke yderligere i forhold til projektet.
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4.2

Eksisterende forhold

4.2.1 Landskabets dannelse
Projektområdet ligger i et område, hvor der stadig er tydelige spor af dannelseshistorien. Området er generelt et moræne- og dødislandskab. Landskabet her
er dannet ved, at isen ved sin tilbagesmeltning efterlod blokke af is, såkaldt dødis. Isen blev liggende og smeltede på stedet, og det skabte et markant og kuperet terræn med mange afløbsløse lavninger.

Figur 4-2

Stationsområdet ligger i et område, der kendetegnes som et dødislandskab
og som en del af et større særligt fremtrædende bakkeparti.

4.2.2 Landskabets karakter
Områdets nøglekarakter ligger i den intensive landbrugsdrift, det kuperede terræn, skovene samt gårdene og de øvrige bebyggelser, der ligger spredt i landskabet i og omkring projektområdet for den nye station. Den kulturhistorisk bebyggelsesstruktur fremstår uden markante ændringer. Fra højere liggende dele
af området opnås vidstrakte udsyn, mens udsynet andre steder bremses af terræn, bevoksning eller skovbryn. Området er udpeget som bevaringsværdigt,
hvilket ifølge Næstved Kommunes landskabsanalyse skyldes, at der er tale om
et højtliggende landskab med oplevelsesmuligheder.
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Den nye kompressorstation samt de omgivende landskabselementer og
beskyttelseslinjer i landskabet.

Terrænet er et karaktergivende træk, og området fremstår bølget til kuperet.
Nord og øst for projektområdet er terrænforskellene større end indenfor selve
projektområdet. Øst for projektområdet løber åen Krobæk med nord-sydlig retning. Åen er ikke markant i landskabet, og dens forløb erkendes primært ved
det faldende terræn og den ekstensive vegetation omkring åløbet.
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Figur 4-4

Udsyn mod nord fra Rønnedevej. Terrænet er kuperet, og det skråner
markant fra Rønnedevej ned mod projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov
Hestehave ses i baggrunden.

Markerne i og omkring projektområdet er generelt store eller middelstore, og de
dyrkes for det meste intensivt. Der er relativt meget bevoksning i området, og
det omgivende landskab indeholder skovene Tågeskov, Tågeskov Hestehave,
Kohave og Everdrup Lund samt øvrige skove på større afstand. Desuden findes
adskillige bevoksede markskel, små beplantninger og vandhuller med omgivende bevoksning. Omkring skovene samt i markskellene findes flere beskyttede
sten- og jorddiger. Tågeskov Hestehave ligger lige nord for det udpegede område til kompressorstationen, og skovbrynet fremstår som et markant landskabselement, der bremser det visuelle udsyn mod nord. Terrænet i skoven stiger
mod nord, hvilket medvirker til at gøre Tågeskov Hestehave til en markant landskabselement og som visuel grænse for det landskabsrum, hvor projektområdet
er udlagt.
Skoven er desuden omgivet af en 300 meter skovbyggelinje, som strækker sig
ind i projektområdet.
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Det markante skovbryn fra Tågeskov Hestehave er med til at afgrænse det
eksisterende landskabsrum ved projektområdet. Til venstre: Her ses mod
øst fra Hestehavevej. Til højre: Her ses mod nord fra adgangsvejen til den
nuværende gård i projektområdet.

Indenfor projektområdet findes en enkelt større gårdbebyggelse. I det omgivende landskab findes flere gårde og spredt bebyggelse, ofte langs vejene. Nordvest
for Tågeskov Hestehave ligger en lille samling huse ved Tågeskov Overdrev og
øst for projektområdet ligger samlinger af huse ved Stavnstrup og Nyprøve.
Nærmeste landsby er Everdrup ca. 1,3 km mod sydvest. Everdrup ligger på sin
oprindelige placering, og den er udbygget mod nord og øst i den sidste halvdel
af 1900-tallet.
Den lokale vej Hestehavevej løber gennem projektområdet med nord-sydlig retning, mens Sydmotorvejen mod vest krydser gennem landskabet som en markant teknisk og fysisk barriere. Ved projektområdet ligger motorvejen overvejende i afgravning, og den er generelt omgivet af beplantning. Dette mindsker
vejens synlighed fra mange vinkler i området, men vejstøjen opleves fortsat i
landskabet. Kun på enkelte korte strækninger ligger vejen i niveau og giver mulighed for indblik. Øst for det udpegede projektområde løber hovedvejen Rønnedevej med nord-sydlig retning, mens den lokale landevej Tågeskovvej findes
mod syd og krydser landskabet med øst-vestlig orientering.
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Figur 4-6

Sydmotorvejen ligger generelt i afgravning nær projektområdet, og den er
ofte skærmet af beplantning. Her fra Hestehavevej er der indsyn til og fra
motorvejen på et kort åbent stykke.

Projektområdet ligger i et område mellem to karakteristiske herregårdslandskaber. Cirka 1 km sydøst for området findes et stort fredet område omkring Bækkeskov Gods. Her har landskabet herregårdspræg og skalaen er større. På grund
af terræn og beplantning vurderes der ikke at være en tydelig visuel forbindelse
mellem projektområdet og herregårdslandskabet. Også området vest for motorvejen har karakter af et herregårdslandskab med store marker og udstrakte
skove omkring Sparresholm Gods. Grænsen for herregårdslandskabet omkring
Sparresholm er i kommunens landskabsanalyse trukket langs Sydmotorvejen.
Fra den nærmeste del af herregårdslandskabet øst for Storskov er der til en vis
grad indsyn til projektområdet over motorvejen (se Figur 4-7).

Figur 4-7

Vest for projektområdet findes et herregårdslandskab omkring Sparresholm Gods. Her ses i retning mod projektområdet i øst fra en grusvej i
skovbrynet nær Tågeskovgård.
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Påvirkninger i anlægsfasen

I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser bestå af synlige arbejdsområder og anlægsarbejder. Anlægsarbejder på kompressorstationen er
midlertidige og forventes at vare 2-2,5 år.
Anlægsarbejder og arbejdspladser vil være koncentreret indenfor det udpegede
projektområde, men der vil også være øget tung trafik i det omgivende område.
Det gælder særligt på Hestehavevej, der benyttes som adgangsvej til anlægsområdet de første måneder, men det vil også opleves på de øvrige veje i området. En ny adgangsvej etableres mod øst til Rønnedevej langs Krobæk. På grund
af områdets bakkede terræn vil der være behov for afgravning og terræntilpasninger, og området vil derfor fremstå bart og med store gravemaskiner mv.
Gården, der ligger midt i projektområdet, vil blive nedlagt, ligesom beplantningen tæt omkring denne vil blive ryddet. En lidt større bevoksning nordvest for
gårdanlægget vil blive bevaret. Af hensyn til sikkerheden forventes området at
være indhegnet, og hegnene vil være synlige elementer. Anlægsarbejderne vil
generelt fremstå eksponerede og være forstyrrende i nærområdet. Det gælder
særligt for de nærmeste naboer langs Tågeskovvej og Rønnedevej, hvor også
den nye adgangsvej etableres. Fra større afstand vil terrænet og beplantningerne generelt skærme udsynet, og anlægsarbejderne vil sjældent virke markante.
Påvirkningen vurderes derfor at være moderat i nærområdet og for de nærmeste naboer, mens den i det øvrige landskab vil være lille.

4.4

Påvirkninger i driftsfasen

I det følgende er projektets permanente påvirkninger på landskabet og de visuelle forhold vurderet. Vurderingerne er understøttet af visualiseringer fra forskellige steder i landskabet. Fotostandpunkterne ses på nedenstående Figur 4-8, og
visualiseringerne kan også ses i større format i bilag A.
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Figur 4-8

Fotostandpunkter omkring kompressorstationen ved Everdrup. Udvalgte er
inddraget til at understøtte vurderingerne i denne rapport, mens alle visualiseringerne er vist i bilag A.

Landskabet indenfor projektområdet med den nuværende åbne markflade og
landbrugsejendom vil blive ændret markant, da den nye kompressorstation indeholder mange nye tekniske elementer. Anlæggets volumen og de nye elementers højde betyder, at det vil fremstå synligt og teknisk. Landskabets varierende
terræn, de omgivende skovparceller, de levende hegn og til en vis grad sammensatte karakter vil dog bidrage til at mindske anlæggets synlighed på større
afstand.
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Dronepunkt B. Dronefoto fra syd mod nord over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i baggrunden.

Figur 4-10

Dronepunkt B. Dronefoto med visualisering af det nye anlæg set fra syd
mod nord over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i
baggrunden. Det fremgår desuden, at der er friholdt et areal mellem den
nye station og skoven for at bevare indblikket til skoven.

Området indeholder generelt en del skove og anden beplantning, og området
vurderes derfor ikke sårbart overfor yderligere beplantning. Tværtimod vil dette
være i fin overensstemmelse med landskabets øvrige karakter, så længe der
tages hensyn til det nærliggende skovbryn fra Tågeskov Hestehave. Skovbrynet
nord for den kommende station opleves nemlig i dag som et markant landskabselement, der er med til at afgrænse området rumligt. For at bevare ind-
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blikket til skovbrynet, er stationsanlægget placeret øst for Hestehavevej, for at
sikre skovbrynets position og synlighed. Afstanden til skovbrynet reduceres længere mod øst. For at afskærme og mindske synligheden i det omgivende landskab etableres et beplantningsbælte omkring den nye kompressorstation.
Udformningen af det omgivende beplantningsbælte er undersøgt og visualiseret.
Af visualiseringerne nedenfor vises dels et eksempel, mens beplantningen fortsat er lav (5 m) samt eksempler, når beplantningen er vokset til ca. 13 m. For
beplantningen i fuld højde er der vist såvel et eksempel med tæt beplantning
samt et eksempel med en mere åben beplantning. Det vil vare en årrække, før
beplantningen opnår den fulde afskærmende effekt.
Beplantningen har stor betydning for stationsanlæggets synlighed. Når beplantningen ikke er høj og tæt, vil området fremstå teknisk og industrielt fra nært
hold. Når beplantningsbæltet er tæt og højt, vil anlægget være så skærmet, at
det ikke vil virke dominerende i landskabet. På større afstand og andre vinkler,
vil beplantningen generelt have større afskærmende effekt, ligesom anlægget
ofte vil være skjult i terræn eller anden beplantning.

Figur 4-11

Standpunkt 2. Eksisterende forhold – panorama. Udsyn mod øst fra Hestehavevej. Her er landbrugsarealer med lidt beplantning, mens skovbrynet til
Tågeskov Hestehave ses i baggrunden.

Figur 4-12

Standpunkt 2. Visualisering – panorama med tæt beplantning på ca. 5 m.
Anlægget vil fortsat fremstå markant og synligt i denne periode.
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Standpunkt 2. Visualisering – panorama - med tæt beplantning på ca. 13
m. Her vil stationsanlægget være næsten skjult. Det vil vare en årrække,
før beplantningen er så høj og tæt.

Figur 4-14

Standpunkt 2. Visualisering – panorama – med åben beplantning på ca. 13
m. Her vil stationsanlægget fortsat være synligt i åbningerne i beplantningen. Det vil vare en årrække, før beplantningen er så høj.

Hestehavevej vil blive opretholdt i området, og den nye station placeres øst for
denne. Den korte afstand til stationen betyder, at anlægget fra Hestehavevej vil
virke som et markant og teknisk element trods den omgivende beplantning.
Sydmotorvejen ligger lige vest for Hestehavevej og den kommende station.
Langs motorvejen er der i dag et kort strækning hvor motorvejen ligger i niveau
med Hestehavevej og der er indsyn til projektområdet. Her vil den nye kompressorstation være delvist synlig for forbipasserende på motorvejen, men kun i
et kort øjeblik på grund af den korte strækning og bilernes hastighed.
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Figur 4-15

Standpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsyn mod øst fra motorvejen, hvor
denne løber i terræn, og der er åbent i beplantningen på et kort stykke.

Figur 4-16

Standpunkt 1. Visualisering. Den nye kompressorstation vil kun være synlig i begrænset omfang bag den afskærmende beplantning.

Den korte afstand mellem motorvejen og den nye kompressorstation betyder, at
der fra enkelte steder i området vil være en kumulativ teknisk effekt mellem
anlæggene. Dette vil særligt gælde, når begge anlæg er synlige samtidig, mens
støj fra motorvejen vil medvirke til en teknisk landskabsoplevelse – også fra
steder, hvor motorvejen ikke er synlig. Den kumulative effekt som teknisk præget landskab vurderes dog at berøre et lille område og kan karakteriseres som
ubetydelig.
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På grund af det bakkede til kuperede terræn vil der være behov for terrænreguleringer indenfor projektområdet, som vil ændre det eksisterende landskab. De
eksisterende forskelle og den store variation i terrænet i det omgivende landskab betyder, at landskabet er relativt robust overfor ændringer af mindre karakter. Såfremt det sikres, at terrænreguleringerne tager højde for områdets
nuværende bløde og vekslende terræn, kan påvirkningen reduceres. Det betyder, at skarpe kanter i terrænet samt tydeligt etablerede plateauer udenfor beplantningsbæltet så vidt muligt skal undgås. Der vil ske terrænbearbejdning for
at etablere adgangsvejen ud mod Rønnedevej. Det nye anlæg vil ligge relativt
højt i landskabet, hvilket vil øge dets synlighed. Generelt vil det vekslende terræn og den høje grad af beplantning fra afstand mindske synligheden markant.
Gården, der ligger midt i projektområdet, vil være fjernet i driftsfasen. Cirka 200
meter øst for den nye station ligger en mindre landbrugsejendom. Fra denne vil
der være direkte udsyn til stationens tekniske elementer ned over den skrånende markflade. Adgangsvejen til stationen vil desuden køre tæt forbi. Ændringen
her vil være markant og dominerende. Anlægget vil også blive synligt på det
nærmeste stræk på Rønnedevej, se også Figur 4-18. Særligt indtil bevoksningen
er vokset, vil anlægget fremstå som et markant og teknisk element herfra. Når
beplantningen er højere, vil synligheden blive reduceret.
Langs Tågeskovvej findes også bebyggelse, men afstanden her vil være større,
og udsynet forventes ofte skærmet af terrænet og beplantningen i området. Det
samme gælder for bebyggelserne i Tågeskov Hestehave samt vest for Sydmotorvejen. Fra den nærmeste landsby Everdrup vil stationsanlægget også generelt være skærmet af beplantning og terræn. Der kan fra nogle vinkler blive udsyn til den høje flare, men den vil i så fald være synlig som et enkeltelement, og
den vil ikke virke dominerende.
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Figur 4-17

Standpunkt 4. Eksisterende forhold set fra Rønnedevej mod vest. Området
opleves som en skrånende markflade, der er rumligt afgrænset af skovbryn og anden bevoksning.

Figur 4-18

Standpunkt 4. Visualisering af den nye kompressorstation set fra Rønnedevej mod øst. Toppen af de store bygninger skimtes over bevoksningen, og flaren fremstår markant højere end de øvrige elementer i landskabet.

Fra større afstande vil landskabets terræn og beplantning medvirke til at afskærme stationen. Typisk vil det kun være den høje flare, der kan ses over bevoksningen. Selvom lynafledningsmasterne også når op over beplantningen, er
de kun mindre synlige på grund af den spinkle konstruktion.
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Stationen ligger indenfor et område, som er udpeget som bevaringsværdigt
landskab i Næstved Kommunes Kommuneplan. I retningslinjerne fremgår det
blandt andet, at der indenfor disse områder normalt ikke kan udlægges nye områder til større tekniske anlæg, samt at de landskabelige og kulturhistoriske
værdier skal prioriteres. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres
under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kompressorstationen vurderes at være et samfundsmæssigt nødvendigt anlæg, og den
er søgt indpasset i landskabet. Den nye stations volumen, højde og tekniske karakter betyder dog, at anlægget alligevel vil blive et synligt og markant element
i nærområdet. Anlægget vurderes ikke at medføre en markant påvirkning af det
nærliggende større uforstyrrede landskab.

Figur 4-19

Standpunkt 6. Udsigt mod nordvest fra Rønnedevej nær Engelstrup.
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Figur 4-20

Standpunkt 6. Visualisering af udsigten mod nordvest fra Rønnedevej nær
Engelstrup. Skorstenen stikker op som et synligt element over de terræn
og beplantning. Det skal bemærkes, at et vejskilt er fjernet på visualiseringen, da dette ellers næsten ville skjule skorstenen fra denne vinkel. De
planlagte møller ved Sparresholm Gods ses også på visualiseringen, og de
vil således være synlige samtidigt med skorstenen.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes påvirkningen fra den kommende kompressorstation at være
moderat i nærområdet. Det skyldes, at stationen har et stort volumen og en
markant teknisk karakter. Desuden indeholder den elementer med en højde på
25-45 meter, som dermed også er synlige over eksisterende beplantning og terræn. Omvendt er stationen søgt indpasset i landskabet med bløde terrænreguleringer og omgivende beplantning. Fra større afstand vurderes påvirkningen at
være lille, da terræn og beplantning generelt vil skærme udsynet til stationen.
Indimellem vil stationens højeste elementer være synlige, men det vurderes også at være i begrænset omfang.

4.5

Afværgeforanstaltninger og
projekttilpasninger

Der er indarbejdet projekttilpasninger for at mindske anlæggets landskabelige
og visuelle påvirkning:

›

Projektområdet og den kommende kompressorstation er rykket mod sydøst
for at skabe afstand til skovbrynet mod nord. Afstanden betyder, at skovbrynet fortsat vil fremstå som et markant landskabselement, og det vil ikke
gå i et med det nye anlæg eller den omgivende beplantning.

›

Placering i det skovrige område og nær markante skovbryn gør, at omgivende beplantningsbælte er en velfungerende afværgeforanstaltning, idet
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anlægget ikke optræder lige så dominerende, som hvis det havde været
placeret i et mere åbent landskab.

›

Anlægget skal omgives af beplantning for at mindske indblikket til de tekniske elementer og minimere påvirkningen i landskabet.

4.6

Kumulative virkninger

Der er undersøgt og vurderet kumulative virkninger for følgende:

›

Vindmøller ved Sparresholm Gods. Der planlægges for opstilling af 3 vindmøller på 149,9 meter eller 4 vindmøller på 140 meter. Vindmøllerne skal
etableres ca. 3 km nordvest for projektområdet for den ny kompressorstation Everdrup. De øverste dele af møllerne vil blive synlige sammen med den
kommende kompressorstation, men det vil være i mindre grad og kun fra
enkelte vinkler. Den begrænsede kumulative effekt skyldes hovedsageligt
den relativt store afstand, det kuperede terræn og beplantningen i området.
Det vurderes, at der ikke vil være tale om en væsentlig kumulativ effekt.
Møllerne er vist på visualiseringerne for fotostandpunkt 6 fra Rønnedevej.

›

Camp Adventure udsigtstårn. 45 meter højt udsigtstårn, der er ved at blive
opført i skovområdet Denderup Vænge i Faxe Kommune. Tårnets placering
er ca. 5,5 km nordvest for projektområdet for den ny kompressorstation
Everdrup. Tårnet vurderes generelt ikke at være synligt sammen med den
kommende kompressorstation.
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5

Gasledningens passage af
landskabsområder

Gasledningen skal nedgraves tværs over Danmark. Energinet har identificeret to
områder, hvor der har været behov for at se nærmere på den landskabelige påvirkning ved at nedgrave gasledningen. Det gælder Stenderup Hage og Trelleborg, der begge er kendetegnet ved karakteristiske og/eller fredede og bevaringsværdige landskaber.
Omkring gasledningen vil der være udlagt et servitutbælte, der rækker fem meter ud på hver side af ledningen. Inden for dette bælte må jordbearbejdning ikke
ske dybere end 60 cm, og der må ikke plantes træer med dybtgående rødder
inden for servitutbæltet (Energinet, 2018). Dette betyder også, at hvor levende
hegn gennembrydes, kan beplantningen ikke retableres.

5.1

Stenderup Hage

Området er beliggende øst for Kolding ud mod Lillebælt og øerne Fænø og Føns.

5.1.1 Lovgrundlag og planforhold
Gasledningen skal anlægges gennem området ved Stenderup Hage, der dels er
fredet, dels udpeget som bevaringsværdigt landskab i Kolding Kommunes kommuneplan.
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Landskabsudpegninger, hvor gasledningen skal krydse området ved Stenderup Hage.

Udpegninger i Kolding Kommuneplan
I Kolding Kommunes Kommuneplan er udpeget bevaringsværdige landskaber og
større uforstyrrede landskaber. Gasledningen skal gå gennem et område, der
både er udpeget som bevaringsværdigt landskab og som større uforstyrret landskab.
Af retningslinjerne i kommuneplanen fremgår, at de bevaringsværdige landskaber som hovedregel skal friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades,
må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Byggeriet skal desuden besidde en høj arkitektonisk kvalitet,
og samspillet med landskabet prioriteres højt. Ved etablering af større byggeri
og større anlæg uden for de udpegede områder skal der ydermere tages hensyn
til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder.
For de større uforstyrrede landskaber gælder, at de som udgangspunkt friholdes
for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes.

Landskabsfredning af Stenderup Hage
Gasledningen skal gå gennem et fredet område ved Stenderup Hage. Området
blev fredet i 1971 og omfatter cirka 480 ha landbrugsjord, strandeng og kyst.
Formålet med fredningen er at bevare området med landbrugsjorde, enge og
levende hegn så uændret som muligt. Det fremgår i fredningen, at der ikke må
ske terrænregulering, og at levende hegn og diger ikke må sløjfes uden fred-
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ningsnævnets godkendelse (Fredningsnævnet, 1971). Der anføres også, at driften af landbrugsejendomme skal kunne fortsætte, og at der skal være mulighed
for adgangsforhold til stranden.

Figur 5-2

Adgangsvejen til Stenderup Hage snor sig gennem de markante skovbryn.

5.1.2 Eksisterende forhold
I området ved Stenderup Hage skal gasledningen forløbe mellem en linjeventilstation, der etableres syd for Sønder Stenderup, og Lillebæltskysten i øst.
Områdets nøglekarakter rummer et svagt bølgende terræn, intensiv landbrugsdrift, markante skovbryn og kysten til Lillebælt. Samtidig er der ofte vide udsyn
over store marker.
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Gasledningens trace ved Stenderup Hage samt de omgivende landskabselementer og beskyttelseslinjer i landskabet.

Ved indgangen til det fredede område findes en stribe huse, Mørkholt der ligger
mellem de to skovområder Midtskov og Sønderskov. I den vestlige del, hvor afstanden mellem de to skovområder er godt 500 m, opleves landskabsrummet
som smalt og tydeligt visuelt afgrænset af skovene. Særligt i det nordlige skovområde er der registreret et stort antal beskyttede fortidsminder, typisk gravhøje.

Figur 5-4

Åbne vidder afgrænset af markant skovbryn præger den østlige del af det
fredede område.
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Nord for Sønderskov findes også en lille samling huse kaldet Mørkholt. Markfladerne er her mindre end i det øvrige område, og på nogle marker græsser kreaturer. I markskellene findes typisk tæt beplantning, og landskabet opleves i dette område mere kompakt og visuelt lukket, idet bebyggelse og beplantning afgrænser udsynet.

Figur 5-5

Til venstre: Husene i Mørkholt ligger på en stribe langs vejen og er orienteret ud mod markerne med Midtskovens skovbryn i baggrunden. Til højre:
Flere af markfelterne anvendes ekstensivt. Her går græssende køer omgivet af tætte læhegn.

Øst for Mørkholt er landskabet mere åbent med store markflader og faldende
terræn mod den østvendte kyst. Selv indenfor gasledningstraceets begrænsede
bredde er kyststrækningen varieret. Således findes campingpladsen Gl. Ålbo
med tilhørende faciliteter i den sydlige del af traceet ved kysten, mens området
lige nord herfor fremstår åbent og præget ekstensivt drift. Her er også adgang
til en badestrand. Terrænet stiger støt mod nord, og her bliver kyststrækningen
mere skovklædt med bagvedliggende markflader.

Figur 5-6

Kysten fremstår med sandstrand, mens campingpladsen Gl. Ålbo ses i
baggrunden. På dette sted stiger terrænet jævnt mod baglandet.
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5.1.3 Påvirkninger i anlægsfasen
Når gasrørledningen skal anlægges, er der generelt brug for et arbejdsbælte på
op til 32 meter i bredden. Indenfor fredningen ved Stenderup Hage vil der desuden være behov for at etablere et arbejdsareal, som er ca. 1 km langt og 30-50
meter bredt. Det forventes nødvendigt at fælde eksisterende læhegn, og der vil
være behov for oplag og arbejdsplads længere end de 2-3 måneder, som de enkelte ejendomme typisk påvirkes. Der forventes at være brug for arbejdsarealet
i knap et år.
En del af området er karakteriseret ved åben landbrugsjord. Her vil påvirkningen
generelt være lille, da anlægsarbejderne er midlertidige, og ændringerne er begrænsede. Arbejdsarealet vil være etableret i længere tid end det generelle anlægsarbejde, men påvirkningen på de åbne markflader uden væsentlig beplantning vurderes at være begrænset. Hvor der skal fældes beplantning i levende
hegn mv., vil det dog være en visuel ændring og i strid med fredningen.
Området ved Mørkholt vurderes at være mere sårbart overfor anlægsarbejdet
end det øvrige landbrugsareal. Det skyldes primært, at her er flere markskel,
beplantning og beboelsesejendomme, samt at skalaen opleves som mindre. Når
ledningen anlægges, vil der være behov for at rydde en del beplantning, hvilket
vil åbne området omkring boligerne. Det ryddede område vil opleves som bredt,
i det ellers lukkede område.
Kyststrækningen er varieret, og anlægsarbejdernes påvirkning vil derfor afhænge af gasledningens og arbejdsarealets konkrete placering indenfor det udpegede trace. Anlægsarbejdet vil opleves som en større gene, hvis det pågår i sommerhalvåret, hvor der er flere besøgende ved stranden og campingpladsen. Hvis
ledningen eller arbejdsarealet anlægges i den nordlige del af traceet ved kysten,
vil der være behov for at rydde en del skovbeplantning samt gennemføre markante terrænreguleringer. Dette vil medføre markante ændringer i kystens nuværende udtryk og være i strid med fredningen. En gravhøj med omgivende beskyttelseslinje ligger i den nordlige del af traceet. Hvis den omgivende beplantning fældes, vil højen fremstå mere synlig i landskabet.
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Figur 5-7

I den nordlige del af traceet stiger terrænet, og kystskrænten fremstår
med skovbeplantning. Ledningen vil her medføre en større påvirkning end i
det lavereliggende kystlandskab.

Samlet vurdering
Samlet set vil landskabet fremstå mere uroligt og forstyrret, mens anlægsarbejderne står på. Anlægsarbejdet vil også være forstyrrende for de eventuelle naboer, som får udsyn hertil. Påvirkningen vurderes at være lille på de åbne landbrugsarealer, da anlægsarbejderne generelt er kortvarige.
Ved Mørkholt vurderes påvirkningen at være moderat, fordi landskabet her er
mere sårbart med mere beplantning og mindre skala. Ved kysten vurderes påvirkningen at være moderat til væsentlig. Påvirkningen bliver væsentlig, hvis
arbejdsarealet spærrer adgangen til og reducerer oplevelsen af kysten i en lang
periode, samt hvis ledningen eller arbejdsarealet medfører med markante terrænreguleringer og rydning af beplantning.

5.1.4 Påvirkninger i driftsfasen
På strækningen indenfor fredningen må det forventes, at der opstilles minimum
fem markeringspæle. Markeringspælene er gule/orange og har en begrænset
højde på cirka 1,2 meter. De vil derfor være synlige som mindre, tekniske anlæg
i landskabet, men de vil ikke medføre væsentlige påvirkninger.
Gasledningen vil ligge under jordoverfladen i driftsfasen. Landbrugsdrift kan
genoptages, og størstedelen af området vil derfor fremstå som i dag. Omkring
ledningen vil være et servitutbælte på fem meter på hver side, hvor der ikke må
etableres beplantning. Der er dog mulighed i praksis mulighed for at indskrænke
bæltet til 2 meter på hver side. Hvor ledningen gennemskærer levende hegn
eller skovbeplantning, vil der derfor opstå varige huller på 4-10 meters bredde.
Generelt vil dette ikke blive en markant ændring i landskabet, som har en åben
landbrugskarakter.
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Ved Mørkholt er der flere levende hegn og området fremstår mere lukket. Derfor
kan de gennembrudte hegn og ryddede beplantning blive en mere synlig ændring. Hegnene fremstår imidlertid i forvejen varierede, og mange steder er de
sammensat af både høje og lave træer samt buske. Nogle læhegn fremstår også
allerede i dag som hullede eller afbrudte.

Figur 5-8

Markfelterne er mindre ved Mørkholt, hvor skovbryn og levende hegn ofte
skærmer udsynet. Her ses mod øst fra Mørkholtvej inden for ledningstraceet.

Ved kysten vil gasledningen heller ikke medføre en markant ændring, såfremt
den er etableret i den del af traceet, hvor kysten og det bagvedliggende areal er
i niveau. Her vil således ikke være behov for væsentlige terrænreguleringer, og
området fremstår ikke med beplantning i dag. Hvis ledningen føres gennem den
nordlige del af traceet, vil den efterlade sig mere varige spor i landskabet. Dels
vil det nuværende terræn næppe kunne genetableres, dels vil der være behov
for at rydde noget af skovbeplantning langs kysten her. Såfremt dette er tilfældet, kan påvirkningen blive væsentlig.
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Figur 5-9

Området skråner mere jævnt mod kysten i den centrale del af det udlagte
trace. Her ses fra nord mod syd, hvor campingpladsen skimtes i baggrunden.

Området er fredet samt udpeget som bevaringsværdigt og større uforstyrret
landskab i Kolding Kommuneplan. Projektet vurderes generelt at være i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen, idet landskabskarakteren
ikke ændres betydeligt. Ved markante terrænreguleringer langs kysten vil det
dog ændre den nuværende landskabelige og geologiske fremtoning. Der må ifølge fredningen ikke ske terrænregulering, og levende hegn og diger må ikke sløjfes uden fredningsnævnets godkendelse. Der vil derfor være behov for at søge
om dispensation ved Fredningsnævnet til ændringerne.

Samlet vurdering
Generelt vurderes påvirkningen fra den permanente ledning under jordoverfladen at medføre en lille påvirkning i landskabet. Ved Mørkholt kan påvirkningen
blive moderat, hvis ledningen skaber markante huller i den omgivende beplantning og i de levende hegn. Ved kysten vil der også være tale om en moderat
eller væsentlig påvirkning, hvis der skal ske meget omfattende terrænreguleringer og rydninger i den bevoksede kystskrænt.

5.1.5 Afværgeforanstaltninger og evt. projekttilpasninger
Der er foreslået følgende afværgeforanstaltninger for at mindske anlæggets
landskabelige og visuelle påvirkning.

›

Ved gennembrydning af levende hegn skal arbejdsbæltet indsnævres til 1520 meter.

›

Fjernet beplantning udenfor servitutbæltet vil så vidt muligt blive genetableret med tilsvarende vegetationstyper, så det virker naturligt og som i det
øvrige landskab.
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Trelleborg

Området er beliggende vest for Slagelse mod Storebælt.

5.2.1 Lovgrundlag og planforhold
Gasledningen skal gå gennem et bevaringsværdigt landskab med mange nærliggende udpegninger og en fredning.

Figur 5-10

Landskabsudpegninger, hvor gasledningen skal krydse området ved Trelleborg.

Udpegninger i Slagelse Kommune
Slagelse Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse, som inddeler kommunen i fem karakteristiske landskabstyper. Ådal, småbakket landskab, landbrugsflade, kystforland og øer. De forskellige landskabstyper er anvendt til at opstille
retningslinjer for landskaberne i Slagelse Kommunes kommuneplan. Det kulturhistoriske anlæg Trelleborg ligger i et ådalslandskab, område 14 – Vårby Å og
Bjerge Å Smeltevandsdal. Ådalen skal beskyttes ifølge landskabsanalysen. Øst
for ådalslandskabet findes et morænelandskab, område 5 – Stillinge Morænelandskab. Landbrugsfladen skal vedligeholdes ifølge landskabsanalysen. Området fremgår endvidere som et bevaringsværdigt landskab.
I kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der i beskyttede ådale ikke kan
beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og
anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Det fremgår endvidere, at beskyttelse af oplevelsen af den beskyttede
ådal vil veje tungere end benyttelseshensyn.
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For landbrugsflader, der skal vedligeholdes, fremgår det, at der kan beplantes
og etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne
landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale
byggeskik.
Ådalen omkring Tude Å er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. I næromgivelserne til gasledningens trace er nogle landsbyer desuden udpeget som værdifulde
kulturmiljøer og kirkeindsigtsområderne for Hejninge Kirke er udlagt som områder med kulturhistorisk bevaringsværdi. Udpegningerne berøres ikke direkte, og
de er derfor ikke behandlet nærmere.

Fredning Tude Å, Tude Ådal, Vårby Ådal
Det kulturhistoriske anlæg Trelleborg er placeret på et næs, hvor Tude Å og
Vårby Å løber sammen. Den store fredning indeholder således hele ådalen omkring Tude Å, der udmunder ved Næsby Strand i vest, og området omkring Trelleborg. Fredningen er en landskabsfredning, der blandt andet har til formål, at
skabe adgang langs åen.
Gasledningens trace går ikke gennem det fredede område, og fredningen behandles derfor ikke nærmere.

Figur 5-11

Trelleborg er til dels blevet genopført med cirkulære græsvolde.

5.2.2 Eksisterende forhold
Gasledningen forløber øst for det landskabelige og kulturhistoriske Trelleborg.
Områdets nøglekarakter rummer et bakket terræn, intensiv landbrugsdrift,
spredte store gårde, enkelte levende hegn og en ådal.
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Gasledningens trace ved Trelleborg samt de omgivende landskabselementer og beskyttelseslinjer i landskabet.

Trelleborg ligger på et næs mellem Tude Å og Vårby Å og er til dels blevet genopført med cirkulære græsvolde. Anlægget er godt 200 meter i diameter og optager således et stort areal. Nær borganlægget findes bl.a. et besøgscenter. På
grund af den terrænmæssige lave placering træder Trelleborg ikke ud som et
markant landskabselement set fra afstand, på trods af sin størrelse. Tude Å løber også gennem landskabet. Ådalen fremstår mere ekstensiv, og ådalslandskabet adskiller sig fra det omgivende landbrugsområde.
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Figur 5-13

Vikingeborgen Trelleborg, der hører under Nationalmuseet, er en kulturhistorisk seværdighed. Tude Å løber også gennem området.

Terrænmæssigt fremstår det omgivende landbrugslandskab som jævnt til bakket
samt overvejende enkelt med spredte gårde og store marker. Der er kun sparsom beplantning på de højere liggende arealer. Knap to km øst for Trelleborg
stiger terrænet væsentligt til et plateau, hvor der ses flere gravhøje, og hvorfra
der er gode udsigtsmuligheder mod vest. Landsbyen Hejninge ligger øst for ledningstraceet med kirke og omgivende kirkebyggelinje.

Figur 5-14

Landsbyen Hejninge ligger omgivet af marker øst for det kommende ledningstrace.
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5.2.3 Påvirkninger i anlægsfasen
Da gasledningens trace er beliggende godt 750 meter øst for Trelleborg, vil det
ikke medføre negative påvirkninger for Trelleborg som landskabselement. Dette
skyldes særligt terrænforholdene, hvor udsynet fra Trelleborg orienterer sig over
Tude Ås ådal mod vest.
Anlægsarbejdet kan opleves som forstyrrende i landskabet, men det vil være
midlertidigt. Generelt vurderes landbrugslandskabet relativt robust overfor anlæg af ledningen. Det skyldes, at landbrugsdriften vil kunne fortsætte kort tid
efter, at traceet er lukket.
Samlet set vurderes påvirkningen at være lille i landskabet generelt. Da traceet
desuden er trukket væk fra den fredede ådal og Trelleborg, vurderes påvirkningen for disse interesser også at være lille.

Figur 5-15

Landbrugsdriften er et robust karaktertræk, mens trærækken langs Trelleborg Alle fremstår tydelig og mere sårbar i landskabet. Her ses den fra
Hejningevej mod syd. Ledningstraceet løber nær alleen, men den vil ikke
blive berørt.

5.2.4 Påvirkninger i driftsfasen
I området omkring Trelleborg vil de eneste langsigtede påvirkninger være, at
eventuelle levende hegn kan fremstå afbrudte, og at der opstilles markeringspæle i landskabet. Markeringspælene fremstår som små tekniske elementer,
men deres højde og synlighed er begrænset. Landbrugsområdet er desuden
ganske åbent og uden systematiske levende hegn. Det fremstår derfor robust
over for afbrydninger og huller. Ådalen er mere sårbar overfor gasledningen,
hvorfor ledningen generelt føres forbi øst for denne. Påvirkningen vurderes at
være lille.
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Figur 5-16

Udsigt over landbrugslandskabet mod nord fra Strandvejen ved Hejninge.
Landskabet vil hurtigt vende tilbage til den eksisterende landbrugskarakter.

Hele området – udover ådalen, hvor der ikke må beplantes - er udpeget til ønsket skovrejsning. Såfremt der skulle ske skovrejsning i området, vil gasledningens trace fremstå mere synligt, idet det ikke kan beplantes. Påvirkningen vurderes dog fortsat at være lille, da der fortsat er gode muligheder for skovrejsning på de omgivende arealer.

5.2.5 Afværgeforanstaltninger og evt. projekttilpasninger
Der vurderes ikke at være behov for projekttilpasninger eller afværgeforanstaltninger i forhold til gasledningens passage nær Trelleborg.
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Linjeventilstationer

En linjeventilstation (skrives også som L/V-station) optager typisk et areal på
1.500 m². Arealet er omgivet af et trådhegn og randbeplantning, der skærmer
for det tekniske anlæg. De tekniske elementer vil består af rør, ventiler og
dæksler og vil typisk ikke overstige en højde på 1 m – se eksempel på linjeventilstation af Figur 6-1Error! Reference source not found.. Herudover kan der
opstilles transformerskabe på op til 3 meters højde. To steder forventes linjeventilstationerne dog at kunne få et øget areal, dels ved Blåbjerg (ca. 1600 m²)
og ved Stenderup (ca. 3500 m²).

Figur 6-1

Eksempel på linjeventilstation (tv) og en scraper (th), som etableres på
udvalgte stationer (Energinet, 2018).

6.1

Tilpasning af stationsplacering

Energinet har udpeget byggezoner, som afgrænser mulig placering for hver af
de 13 linjeventilstationer, der skal etableres i forbindelse med gasledningen. Ni
områder er store, mens placeringen ved fire lokaliteter er mere eller mindre forudbestemte. Det skyldes, at den nye linjeventilstation her ønskes placeret i forbindelse med eller nær ved eksisterende anlæg. Energinet har for alle stationer
udpeget en foretrukken placering indenfor byggezonen. Den foretrukne placering
er bl.a. valgt ud fra tekniske hensyn og adgangsforhold, men også ud fra et ønske om bedst mulig landskabelig placering.
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Som et led i vurdering af landskabspåvirkningerne, blev det indledningsvist vurderet, om der fandtes en landskabelig mere hensynsmæssig placering inden for
den udlagte byggezone. Efterfølgende er forslagene undersøgt af Energinet i
forhold til hvad der er teknisk muligt. Denne proces har affødt, at fem stationsplaceringer er ændret eller justeret inden for byggezonen.
Af Tabel 6-1 fremgår en oversigt over de 13 nye stationsanlæg samt Kongsmark, hvor der etableres en scraper indenfor eksisterende stationsområde.
Kongsmark behandles ikke videre i dette notat, da det vedrører etablering af et
enkelt anlæg indenfor eksisterende stationsområde.
Tabel 6-1

Oversigt over stationer, størrelse og andre specifikke forhold.

L/V-station (vest mod øst)

Areal [m²]

Blåbjerg

1600

Egtved

-

Skanderup

3500

Stenderup

1500

Etablering af scraper

Svenstrup

1500

Etablering af scraper

Gelsted

1500

Skovhuse

1500

Bellinge

1500

Hjallelse

1500

Ullerslev

1500

Kongsmark (eksisterende
station)

-

Gimlinge

1500

Ladby

1500

Faxe

1500

6.2

Andet
Etableres indenfor eksisterende
station

Kun etablering af scraper. Etableres indenfor eksisterende station

Etablering af scraper

Linjeventilstationers generelle landskabelige
påvirkning

Linjeventilstationernes begrænsede størrelse betyder, at selve arealoptaget i de
fleste landskabstyper vil opleves som beskedent.
Ventilinstallationerne er også forholdsvist lave, og derfor vil trådhegnet og beplantningen omkring typisk være den mest synlige del af anlægget. Beplantningen er dog også med til at sikre, at indsynet til de tekniske dele af anlægget
skærmes. I praksis vil der være en årrække (typisk 5 til 10 år), hvor beplantningen vokser op og opnår tiltagende afskærmende effekt. De vurderende beskrivelser er baseret på en situation, hvor beplantningen har opnået denne afskærmende effekt.
Påvirkningen vil afhænge af det enkelte landskabs karakter og sårbarhed. Det
gælder særligt i forhold til terræn, graden af bevoksning/beplantning samt vigtige udsynsmuligheder og sigtelinjer.
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Med udgangspunkt i linjeventilstationernes generelle karakter og størrelse, foreslår COWI at nedenstående overordnede retningslinjer eller anbefalinger følges,
for at mindske den landskabelige påvirkning:

›

Linjeventilstationerne skal så vidt muligt placeres lavt i landskabet, da de
her ofte skærmes af terrænet fra afstand. Indimellem kan en lav placering
dog medføre direkte indsyn fra højereliggende omgivelser, hvis beplantningen i området er sparsom.

›

Linjeventilstationerne skal så vidt muligt omgives af beplantning for at skjule trådhegn og de tekniske dele. Der skal dog tages hensyn til det konkrete
landskabs øvrige karakter, så beplantning ikke bryder åbne flader eller vigtige udsyn, hvor det vil være uhensigtsmæssigt.

›

Linjeventilstationerne skal så vidt muligt placeres i sammenhæng med eksisterende bevoksning. Herved sikres, at den omgivende beplantning, som
skærmer stationen, ikke adskiller sig fra en ellers åben landskabskarakter.

Med udgangspunkt i ovenstående er placeringen af hver linjeventilstation i de
følgende afsnit vurderet, og der er fremsat anbefalinger for indpasningen i det
konkrete landskab. Såfremt de angivne retningslinjer og anbefalinger indarbejdes, vurderes det, at de 13 linjeventilstationer kan etableres uden at medføre
væsentlige påvirkninger på landskabsinteresser.

6.3

Figur 6-2

Screening af placeringer – Jylland

Oversigt over de tre linjeventilstationer på rørledningen på tværs af Jylland.
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6.3.1 Blåbjerg

Figur 6-3

Kortet viser Energinets foretrukne placering, der ligger uden for byggezonen, men i tilknytning til en eksisterende station. En alternativ placering
inden for byggezonen er også vist.

For det kommende linjeventilanlæg i Blåbjerg undersøges to mulige placeringer.
Begge er beskrevet og vurderet i det følgende. Energinets foretrukne placering
er indenfor arealet for den eksisterende linjeventilstation. Alternativt har Energinet som mulighed, at stationen kan placeres i den udpegede byggezone (se Error! Reference source not found.). Der skal på denne linjeventilstation opføres en teknikbygning på 1x1 meter i grundplan og ca. 2 meter høj.

Eksisterende forhold – placering ved eksisterende station
I det åbne klitlandskab, længere mod vest, findes en eksisterende linjeventilstation. Denne ligger lavt i terrænet og er omgivet af trådhegn uden bevoksning.
Samtidig er jordoverfladen bevokset med bunddækkende vegetation af lignende
plantearter som i omgivelserne. Det kuperede terræn og indpasning af stationen
i omgivelserne gør, at den kun opleves lokalt.
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Linjeventilstationen er placeret lavt i terrænet og har samme bunddækkende vegetation som i det omgivende landskab. Her er ikke omgivende
beplantning.

Eksisterende forhold – placering indenfor byggezonen
Byggezonen er beliggende langs en sti i en klitplantage med nåletræer. Bevoksningen er tæt, ensartet og lukket, hvorfor det småkuperede klitterræn kun til
dels opleves gennem træerne. Vest for byggezonen er bevoksningen mere åben,
og vestkysten og det mere åbne klitlandskab fornemmes.

Figur 6-5

Stien udgør den nordlige grænse af byggezonen, der ligger mod venstre i
billedet. Plantagen er tæt, men med nyere bevoksning langs stien.

Vurdering og anbefaling
Energinet har angivet en foretrukken placering, der ligger indenfor den eksisterende station (og uden for byggezonen). I det nedenstående vurderes påvirkningen fra en linjeventilstation henholdsvis ved den eksisterende station og indenfor byggezonen, og der er angivet konkrete anbefalinger. I forbindelse med
anlægsfasen vil der blive ryddet bevoksning langs gasledningstraceet. Det vil
tage en årrække for nåletræsbeplantningen at genfinde sig og gasledningens
placering vil derfor være synlig i en længere årrække. Øverste jordlag med he-
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debevoksning kan med fordel genplaceres, når gasledningen er anlagt. Anlægsarbejdet vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning.
Ved sammenligning af de to placeringer, vurderes det som landskabeligt mest
fordelagtigt at fastholde en placering ved den eksisterende station. Det skyldes,
at de nye anlæg her placeres inden for et eksisterende stationsareal, og at det
øvrige landskab således forbliver uberørt. Ved placeringen indenfor byggezonen i
vil der være behov for at fælde et område i plantagen, og der opstår en ny teknisk påvirkning.

Placering ved eksisterende station
Den eksisterende station er relativt godt integreret i det åbne, kuperede landskab. En arealmæssig udvidelse vil dog medføre en større visuel påvirkning i det
åbne landskab, da en del af den nuværende indpasning i landskabet fungerer på
grund af stationens den begrænsede størrelse. Området er primært sårbart
overfor en udvidelse på grund af den åbne karakter samt nærheden til Vesterhavet.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Udvidelse skal fortsat ske uden afskærmende beplantning

›

Overflade på udvidelse tilsås eller gror til med tilsvarende arter, som på de
omgivende arealer.

Placering indenfor byggezonen

Figur 6-6

Byggezonens nordlige del, hvor linjeventilstationen anbefales placeret.
Samtidig kan en bevoksningsbræmme på f.eks. 5-10 meter med fordel opretholdes omkring anlægget. Gul markering indikerer en mulig placering
for linjeventilstationen.

I det lukkede plantageområde, hvor byggezonen er udlagt, vil placering af den
1600 m² store linjeventilstation samt adgangsvej kræve, at et lille stykke af
plantagen fældes. Hvis omgivende bevoksning bevares, vil indsynet til stationen
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være meget begrænset. Stationen foreslås placeret i den nordlige del af byggezonen nær den øst-vestgående sti, hvor der i forvejen er delvist forstyrret.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Det anbefales, at der bevares en bræmme på 5-10 m mod de nærliggende
veje/stier

›

Den lukkede plantagekarakter skal opretholdes, også omkring stationen.
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6.3.2 Egtved

Figur 6-7

På kortet er byggezone og Energinets foretrukne placering vist. Der er ikke
foreslået alternativ placering.

Eksisterende forhold
Den eksisterende kompressorstation optager et stort areal i det terrænmæssigt
flade landsbrugslandskab. I omgivelserne findes en del tætte læhegn, der bryder
markfladerne, og stationsområdet er da også primært synligt i nærområdet.
Stationen fremstår meget teknisk og sammensat af mange typer af elementer
og bygværker, særligt når den opleves fra syd. Mod nord er stationen omgivet af
et bredt plantebælte med varierende træsorter, der med jævne intervaller er
opbrudt og giver mulighed for indkig.
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Til Venstre: kompressorstationen set fra hovedindgangen ved Mosevej på
stationens vestside. Til højre: Kig igennem et af hullerne i den brede beplantningsbræmme, der afskærmer området mod nord.

Figur 6-9

Skråfoto med overblik over kompressorstationen. Nord er mod højre, hvor
Energinets byggezone også er udlagt.

Vurdering og anbefaling
Energinet har angivet en foretrukken placering, der ligger ved den eksisterende
station og uden for byggezonen. I det nedenstående vurderes påvirkningen ved
at anlægge linjeventilstation ved begge placeringer og der er angivet konkrete
anbefalinger. Ved sammenligning af de to placeringer, vurderes det som landskabeligt mest fordelagtigt at fastholde Energinets foretrukne placering, hvor de
nye anlæg placeres ved den eksisterende station.

Placering ved eksisterende station
Placering indenfor kompressorstationens areal vil ikke medføre landskabelige
påvirkninger. De nye tekniske installationer vil ikke kunne skelnes fra de, der i
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forvejen findes i området. Samtidig sikrer den velvoksne omgivende beplantning, at indsynet fra nord er begrænset.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Fastholde, at linjeventilstationen etableres indenfor stationsarealet

›

Fastholde beplantning mod nord, der sikrer, at indkigget til stationen er begrænset fra nord, og at de øvrige indsyn giver oplevelse af et relativt enkelt
og mindre teknisk anlæg.

Figur 6-10

Fotos af det levende hegn, der afgrænser kompressorstationen mod nord.
Til venstre set fra Mosevej, til højre ses hegnet i retning mod Mosevej.

Placering indenfor byggezonen
Placeringen vil kræve rydning af en del af den nuværende skærmende bevoksning og vil medføre, at de jævne skift mellem beplantning og mellemrum brydes. Selve linjeventilstationen vil udgøre en mindre ændring, mens der øgede
indsigt til Egtved kompressorstation vil give området et visuelt mere teknisk udtryk.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Bevare så meget af den eksisterende bevoksning som muligt, evt. ved at
placere linjeventilstationen i et af mellemrummene i hegnet.

›

Etablere ny, afskærmende bevoksning med samme udtryk som de eksisterende bevoksningsfelter.

›

Placere linjeventilstationen i den østlige ende, der grænser op til et lille
skovområde.
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6.3.3 Skanderup

Figur 6-11

På kortet er Energinets foretrukne placering vist.

Eksisterende forhold
Der er tale om et bølget landbrugslandskab med relativt store markflader, hvor
markante skovbryn, blandet bevoksning og spredte, store gårde præger den
visuelle oplevelse. Området fremstår visuelt roligt uden udsyn til høje, tekniske
anlæg.

Figur 6-12

De store markflader er visuelt afgrænset af bevoksning.
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Vurdering og anbefaling
Den foretrukne placering ligger nær et bevokset sø/vådområde, på skrånende
terræn. Samtidig er den foretrukne placering for linjeventilstationen placeret
nær en beboelsesejendom. En placering nord for Hylkedalsvej er undersøgt,
men har vist sig uegnet i forhold til adgangsforhold.
Stationen vil kunne integreres i omgivelserne og det lavereliggende terræn vil
hjælpe med at sikre, at stationen kan være delvist skjult af bevoksning.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Holde et 2 meters afstand til vandhullet mod vest og det skrånende terræn

›

Etablere et tæt bevoksningsbælte omkring stationen, også ud mod Hyldedalsvej.

Figur 6-13

Energinets foretrukne placering set fra grusvej mod nord (venstre foto)
samt placering set fra Hylkedalvej (højre foto). Den omtrentlige placering
er markeret med rød.
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6.3.4 Stenderup

Figur 6-14

På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen markeret.

Eksisterende forhold
Området ligger uden for landsbyen Stenderup og består af store opdyrkede
marker, fladt til letbølget terræn og blandet bevoksning. Den vestlige del af
byggezonen er orienteret mod ådalen og de ekstensive arealer omkring Solkær
Å. Fra den østlige del er der udsyn til havet mod syd samt visuel forbindelse til
landsbyen og Sønder Stenderup Kirke.
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Figur 6-15

Store markflader og fladt til letbølget terræn giver mulighed for lange kig.
Her indkig i den østlige del af byggezonen fra nord.

Vurdering og anbefaling
Den foretrukne placering er velegnet, og vurderes som den landskabeligt mest
fordelagtige inden for byggezonen. Her vil linjeventilstationen og den omgivende
beplantning kunne integreres med de eksisterende levende hegn, uden at påvirke udsyn eller landskabsoplevelsen. Hele fladen, der er markeret med svag rød
på Figur 6-14, vurderes at være velegnet.
Linjeventilstationen vil her optage et areal på 3.500 m² og der etableres en
scraper på området. Den tætte beplantning, der til dels ses i omgivelserne, vil
medvirke til at sikre, at indsyn til stationen vil være begrænset og at anlægget
ikke vil markere sig som et teknisk anlæg.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og
omgives af et bevoksningsbælte.

›

Eksisterende levende hegn mod vest og nord skal søges opretholdt i forbindelse med anlægsarbejdet.
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Linjeventilstationen kan placeres indenfor dette område uden at medføre
påvirkning på det omkringliggende og ellers åbne landskab. Til venstre ses
mod sydøst, til højre mod sydvest, i retning af Sønder Stenderup. Stationen placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn.
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6.4

Figur 6-17

Screening af placeringer – Fyn

Oversigt over de seks linjeventilstationer på gasledningen på tværs af Fyn.
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6.4.1 Svenstrup

Figur 6-18

På kortet er Energinets foretrukne placering vist.

Eksisterende forhold
De to byggezoner er udlagt på et højtliggende terræn, der mod syd følger kystlinjen mod Gamborg Fjord og Fønsskov-halvøen. Mod øst, uden for byggezonerne ses en højspændingsledning. Her er dyrkede marker, åbent og beplantning
ses primært omkring de spredte ejendomme, hvoraf de fleste ligger på det højtliggende plateau.
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Figur 6-19

Fra byggezonen er der flere steder udsigt over havet – her set fra den
vestlige ende, nær golfbanen.

Landskabet i den vestlige byggezone grænser op til en golfbane, adskilt af et
levende hegn. Terrænet er skrånende mod vest. Landskabet opleves som åbent.
I den østlige del af byggezonen er landskabet ligeledes åbent med store flader
og visuel forbindelse til fjorden. Terrænet skråner mod øst.

Vurdering og anbefaling
På det højtliggende plateau, hvor der kun er begrænset bevoksning, vil linjeventilstation, omgivende hegn og bevoksning være synlig. Mindst mulig påvirkning
vil derfor opnås ved placering ved eksisterende bevoksning, og hvor terrænet er
lavt, uden at skråne.
Energinets foretrukne placering er indenfor den østlige del af byggezonen. Placeringen er uden tilknytning til eksisterende bevoksning og vil til dels optage visuel
forbindelse til fjorden fra områder længere mod nord.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Beplantning bør ikke være højere end trådhegnet omkring stationen, da der
er tale om et kystnært, åbent område. Lave buske (ca. 1,5 m) anbefales.
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Energinets foretrukne placering er tæt ved anlæg, der følger en nedgravet
højspændingsledning.
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6.4.2 Gelsted

Figur 6-21

På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen vist.

Eksisterende forhold
Terrænet i dette område er bølget og rummer spredt bevoksning. Terrænet gør,
at der er mulighed for lange kig og at Ørslev Kirke, der ligger øst for byggezonen, også er tydelig i landskabet. Langs Skovbovej er forskudt plantet træer på
hver side af vejen. Trærækkerne opleves som allé.
Mod syd opleves landskabet som uforstyrret og åbent over den store, letskrånende markflade. Mod nord er landskabet mere sammensat og der ses flere tekniske anlæg i horisonten (højspændingsledning og –master, skorsten og vindmølle).
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Til venstre: udsigt fra Skovbovej mod nordøst, hvor tekniske anlæg (vindmølle, skorsten, højspændingsledninger) bryder horisonten. Til højre:
Selvom træerne langs Skovbovej står forskudt, giver det oplevelse af allébeplantning. I baggrunden kan tårnet af Ørslev Kirke skimtes til højre for
træerne.

Vurdering og anbefaling
Landskabet opleves som robust i den nordlige del af byggezonen, og Energinets
foretrukne placering vurderes derfor at være velegnet. Nord for Skovbovejen er
landskabet mere sammensat, mens der er mere åbent og frit udsyn mod syd og
øst. Derfor foretrækkes en placering nord for Skovbovej.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Bevoksning omkring stationen skal holdes lav, f.eks. med buske frem for
træer. Det vil være i overensstemmelse med øvrig bevoksning i nærområdet og sikre, at stationen blive mindre synlig.

›

Stationen og omgivende beplantning skal så vidt muligt trækkes ind fra vejen, f.eks. 5-10 meter, så de karaktergivende trærækker langs vejen ikke
sløres. Bræmmen kan dyrkes eller etableres med slået græs som i rabatten.
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Figur 6-23

Anbefalet placering lavt i terrænet og i forbindelse med markskel. Ved placering 10 m fra vej, gives fortsat plads til vejtræerne.
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6.4.3 Skovhuse

Figur 6-24

På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen vist.

Eksisterende forhold
Byggezonen er udlagt i et kuperet landskab, med vekslende beplantning, små til
mellemstore markflader og spredt bebyggelse. Området er kendetegnet som et
dødislandskab, hvor flere af bakkerne er kendetegnet ved at have stejle sider og
være flade på toppen. 1 km nord for byggezonen findes Fyns højeste punkt,
Frøbjerg Baunehøj på 131 m. Fra de højereliggende områder er der gode udsigtsmuligheder og lange kig.
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Figur 6-25

Vejen bugter sig igennem det kuperede terræn. Her ses ind i byggezonen
fra nord mod syd.

Vurdering og anbefaling
Terrænmæssigt ligger lokaliteten højt i landskabet og på let skrånende terræn.
Stationsanlægget vil formentlig kræve mindre terrænregulering. Ved placering af
stationen syd for det levende hegn, vil stationsanlægget ikke forstyrre landskabsoplevelsen i det oplevelsesrige landskab.

Figur 6-26

Byggezonen set mod syd fra Nydamsvej. Den røde markering viser linjeventilstationens placering. Se også kortet Figur 6-23.

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Etablere stationen i tilknytning til eksisterende, levende hegn og omgive
stationen af et bevoksningsbælte.
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Trække stationsanlægget nogle meter ind fra vejen – f.eks. 5 meter.

Figur 6-27

Stationens placering markeret med rød. Stationen vil være synlig fra vejen, men vil kunne integreres og ikke blokere væsentligt for eksisterende
udsigt.
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6.4.4 Bellinge

Figur 6-28

På kortet er Energinets foretrukne placering vist for linjeventilstationen.

Eksisterende forhold
Byggezonen er udlagt i tilknytning til en eksisterende linjeventilstation og mod
øst grænsende op til en skydebane. Landskabet i området er fladt med græsningsarealer omgivet af trådhegn, dyrkede markflader og store landbrug. Samtidig ses mange tekniske elementer i landskabet, herunder højspændingsledning
og –master, tankanlæg til landbrugsdrift samt skorstene og vindmøller.

http://projects.cowiportal.com/ps/A111221/Documents/03 Project documents/Fremsendt/Baltic Pipe - Landskabsnotat_20181116.docx

BALTIC PIPE - LANDSKABSNOTAT

Figur 6-29
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Det omgivende landskab er fladt, og der er mange tekniske anlæg inden
for synsvidde.

Vurdering og anbefaling
Den nye linjeventilstation kan med fordel placeres indenfor eller på et areal i
tilknytning til den eksisterende. Placering mod nord vil være mindre synligt fra
vejen, men det har ikke nævneværdig betydning for landskabspåvirkningen om
stationsarealet udvides mod nord eller vest.
Der gives følgende landskabelig anbefaling for indpasning:

›

Stationen kan med fordel fortsat ligge uden omgivende beplantning. Ønskes
det, at etablere et egentligt beplantningsbælte, vil dette dog også kunne
harmonere med det omgivende, sammensatte landskab.

Figur 6-30

Til venstre: den nuværende linjeventilstation ses fra Bindekildevej og ligger i et fladt terræn. Stationen er kun omgivet af et trådhegn, men 1 m
høje ukrudtsplanter har en vis afskærmende effekt i sommermånederne.
Til højre: en del af det flade markareal mod nord skal muligvis inddrages
ved udvidelse af stationen.
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6.4.5 Hjallelse

Figur 6-31

På kortet er Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation vist.

Eksisterende forhold
Der er tale om et jævnt morænelandskab, der – bortset fra to vindmøller indenfor byggezonen og tre længere mod nordøst – opleves som visuelt roligt og
uforstyrret. Markfladerne virker store og sammenhængende, da der i skellene
kun findes lave jorddiger uden bevoksning. Der er således god sigtbarhed i området og mulighed for lange kig.
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Figur 6-32
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Kig ind i byggezonen fra Stakdelen, der afgrænser byggezonen mod vest.
De to vindmøller er placeret centralt i byggezonen og i det flade, åbne
landbrugslandskab.

Vurdering og anbefaling
Området er særdeles åbent og bevoksning findes stort set kun i forbindelse med
beboelse. Derfor vil en linjeventilstation være synlig, med en placering på de
åbne markflader.
I forbindelse med feltbesigtigelsen blev det endvidere undersøgt og overvejet,
om en placering nær en af de to mastefundamenter ville være bedre at pege på.
Dette blev dog fravalgt, da landskabet indenfor byggezonen er ensartet og udpræget åbent. En ændret placering indenfor den åbne markflade er derfor af
minimal betydning.

Figur 6-33

Den foretrukne placering er markeret med rød. Selvom der er tale om et
diskret anlæg, vil trådhegnet være synligt og forstyrre den ellers åbne udsigt.

Der gives følgende landskabelig anbefaling for indpasning:

›

Stationen kan med fordel ligge uden omgivende beplantning. Ønskes det, at
etablere et egentligt beplantningsbælte, vil dette dog også kunne harmonere med det omgivende, sammensatte landskab.
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6.4.6 Ullerslev

Figur 6-34

På kortet er Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation vist.

Eksisterende forhold
Byggezonen er udlagt i tilknytning til en eksisterende linjeventilstation. Området
afgrænses mod nord af landevej og Fynske Motorvej, mod syd af et skov- og
søområde og mod vest af et lavtliggende dyrket mark. Stationen er omgivet af
et tæt beplantningsbælte og ses kun på nært hold.
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Beplantningsbæltet skærmer effektivt for stationsanlægget. Den røde streg
markerer det bælte, som stationsområdet er skjult bag.

Vurdering og anbefaling
De landskabelige påvirkninger vil være ubetydelige ved placering indenfor stationsområdet. Bliver der behov for at udvide stationsområdet mod vest anbefales
følgende landskabelig indpasning:

›

Etablere et nyt, tæt beplantningsbælte omkring stationsområdet. Herved
integreres anlægget bedst muligt i landskabet.
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6.5

Figur 6-36

Screening af placeringer – Sjælland

Oversigt over de tre linjeventilstationer på rørledningen på tværs af Sjælland.
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6.5.1 Gimlinge

Figur 6-37

Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation er vist.

Eksisterende forhold
Byggezonen omfatter dels områder, der visuelt har tilknytning til landsbyen
Gimlinge, dels områder med storskalapræg og sammenhæng med de store gårde i området. Landskabet er jævnt bølgende og visuelt roligt. Langs Gyldenholmsvej mellem Gimlinge og Gyldenholm står vejtræer på vejens østlige side.
I den vestlige del af byggezonen findes sammenhængende bevoksning i markskellene og markfladerne er mindre. Den gennemløbende å eller drængrøft skærer sig ned i terrænet og er ikke et synligt element.
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Figur 6-38

Udsigt til vejtræer langs Gyldenholmsvej over det flade landbrugslandskab.

Vurdering og anbefaling
Den foretrukne placering er velvalgt, og anslås som den landskabeligt mest fordelagtige inden for byggezonen.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og
omgives af et bevoksningsbælte. Dette vil sikre mindst mulig påvirkning af
landskabsoplevelsen.

›

Station og omgivende beplantning kan med fordel trækkes 5-10 meter tilbage fra Gyldenholmvej, så vejtræerne fremadrettet kan opleves som
sammenhængende.

Figur 6-39

Til venstre: stationsplaceringen set fra syd. Vejens forløb ses ved de to
vejtræer til venstre i fotoet. Til højre: stationsplacering set fra vest. De røde markeringer viser omtrentlig placering.
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6.5.2 Ladby

Figur 6-40

Energinets foretrukne placering for ny linjeventilstation vist.

Eksisterende forhold
Der er udlagt byggezoner hhv. nord og syd for Suså. I den nordlige byggezone
er landskabet åbent og til dels ekstensivt. Der er flere steder skrånende terræn,
bebyggelse langs afgrænsningen og spredt bevoksning. Gennemgående visuel
forbindelse mod syd på tværs af ådalen og til dels til Rislev Kirke mod nord.
I den sydlige byggezone er landskabet mere ensartet. Størstedelen ligger på et
plateau mens den nordligste del med opdyrkede marker, skråner jævnt ned mod
ådalens og Suså. På det højereliggende terræn er landskabet roligt, med store
markflader adskilt af tætte levende hegn. Fra Ladbyvej er der visuel forbindelse
på tværs af ådalen mod nord.
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Figur 6-41

Til venstre: Udsigt over den nordlige byggezone og Suså ådal set fra Gerdrupvej. Til højre: Udsigt over sydlige byggezone, set fra Guderupvej i retning mod Suså.

Vurdering og anbefaling
Den foretrukne placering er velvalgt, og anslås som den landskabeligt mest fordelagtige inden for byggezonen. Anlægget vil her kunne integreres i omgivelserne og kun have begrænset påvirkning på landskabsoplevelsen.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning ift. Energinets foretrukne placering:

›

Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og
omgives af et bevoksningsbælte

Figur 6-42

Den foretrukne placering er markeret med rød. Stationen vil – omgivet af
beplantningsbælte - kunne integreres i det omgivende landskab.
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6.5.3 Faxe

Figur 6-43

Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation er vist. En alternativ placering længere mod sydøst i byggezonen er også vist.

Eksisterende forhold
Byggezonen omfatter et kystnært areal syd for Mogenstrup Huse. Arealet er opdyrket og der ses såvel tætte levende hegn, skovbryn og spredt bevoksning i
forbindelse med vandhuller på markerne. Terrænet skråner jævnt ned til kystlinjen, og hvor der er huller i bevoksningen, kan havet ses. Området fremstår visuelt stort set uforstyrret, bortset fra en mindre mølle øst for St. Elmuevej, der
er opstillet i et markskel.
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Figur 6-44

Udsigt til havet fra St. Elmuevej. Linjeventilstationen ønskes placeret uden
for det viste udsnit – mod venstre.

Vurdering og anbefaling
Energinet har to mulige placeringer indenfor byggezonen. Landskabeligt vurderes den alternative placering at være bedst. Det skyldes, at linjeventilstationen
her vil kunne indpasses i landskabet ved et eksisterende læhegn. Den foretrukne
placering ligger nær en rasteplads med borde og bænke, hvor der i dag er udsyn
til Roholte Kirke. Landskabsoplevelsen vurderes generelt at være mest sårbar
over for en placering, der hindrer udsyn til kysten. Dette vil ikke være tilfældet
med de foreslåede placeringer.

Energinets foretrukne placering
Den foretrukne placering ligger nær en rasteplads, hvor der er udsyn til Roholte
Kirke. Området fremstår generelt åbent med et vidtstrakt udsyn, men der er
mulighed for at indpasse stationen ved et eksisterende læhegn.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Stationen skal placeres i tilknytning til eksisterende levende hegn

›

Linjeventilstationen kan omgives af et grønt beplantningsbælte, der minder
om det eksisterende læhegn. Beplantningen vil dog skærme udsynet fra rastepladsen – blandt andet til Roholte Kirke.
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Energinets foretrukne placering er nær en eksisterende rasteplads – til
højre for billedet. Linjeventilstationen vil kunne integreres med det eksisterende læhegn, men den vil ændre oplevelsen ved pladsen og skærme udsynet til Roholte Kirke.

Alternativ placering
Den alternative placering vurderes at være den bedste placering inden for byggezonen. Linjeventilstationen vil kunne skærmes af beplantning og dermed indpasses i landskabet.
Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning:

›

Linjeventilstationen kan med fordel omgives af et grønt beplantningsbælte,
hvorved det tekniske anlæg rent visuelt vil fremstå integreret i omgivelserne

›

Stationen skal placeres i tilknytning til eksisterende levende hegn.
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Figur 6-46

Den foretrukne placering er bag det levende hegn og den omtrentlige placering er vist med rød markering. Her set fra øst, fra Skansestien, der følger kysten.
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Jordtråd syd for Fensmark

På en eksisterende højspændingsluftledning nær Fensmark, skal der tilføjes en
jordtråd. Dette gøres for at sikre gasledningen fra at blive strømførende. Jordtråden er ca. 2,5 cm i diameter og vil blive påhæftet selve masten, under de
eksisterende ledninger. Til sammenligning er de øvrige otte ledninger ca. 3,6 cm
i diameter.
Luftledningsanlægget forløber over let bakkede landbrugsarealer, der mod syd
afgrænses af beboelsesejendomme i landsbyen Vridsløse og mod nord af skovpartiet Stenskov. Herudover findes mindre områder med vådområder, krat og
levende hegn, som luftledningsanlægget krydser.

7.1

Landskabelig påvirkning

Det eksisterende luftledningsanlæg består af en række gittermaster med otte
ledninger, der hænger synkront fordelt på hver side. Jordtråden vil hænge lavere end de eksisterende ledninger og på den måde være synlig. Set i sammenhæng med de øvrige ledninger, vurderes dette dog at være en ubetydelig påvirkning, der ikke vil ændre landskabsoplevelsen.
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Figur 7-1

Eksisterende luftledningsanlæg set fra Vridsløsevej mod nordøst.

Figur 7-2

Visualisering af anlæg med jordtråd. Luftledningsanlægget set fra Vridsløsevej mod nordøst.
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1. Indledning
Dette notat beskriver de overordnede landskabelige påvirkninger på skove og levende hegn
som følge af Baltic Pipe projektet i henholdsvis Jylland, på Fyn og Sjælland. Fokus er påvirkninger fra anlægsarbejdet og driftsfasen for både gasledning og elkabler.
Nedenfor følger først en overordnet beskrivelse af den landskabelige betydning, som skove og
levende hegn har i landskabet.
I de efterfølgende afsnit er hvert skovområdeområde beskrevet kort for så vidt angår eksisterende forhold, og herefter er foretaget en vurdering af påvirkninger i anlægs- og driftsfasen.
Påvirkning af levende hegn er behandlet på et mere overordnet niveau med fokus på særlige
hegnsstrukturer.
Påvirkning af skove og læhegn i forhold til elkablet vil være at sammenligne med påvirkningen
fra gasledningen. Anlægsbæltet vil være ca. 18 m bredt, og der kan etableres beplantning i en
afstand af 3,5 m på hver side af kabelanlægget.
1.1

Skove

Skovene udgør væsentlige landskabselementer fordi de skaber rumlige og visuelle afgrænsninger i landskabet. Som udgangspunkt søges det undgået at fælde bevoksning og særligt skovbryn, da det dels gør skovene mere sårbare over for stormfald, dels udgør en visuel påvirkning
af skoven som helstøbt landskabselement.
I de områder, hvor skove nødvendigvis skal krydses, søges arbejdsbæltet indsnævret, og hvor
det er muligt tilstræbes det at placere gasledningen langs eksisterende skovveje og åbne områder. Hvor dette ikke er muligt vil anlægsbæltet efterlade åbne arealer uden bevoksning. Ved
længere krydsninger af skove tilstræbes det, at tracéet bliver bugtet, så der ikke opstår meget
lange og lineære åbninger. Dette både af hensyn til de visuelle forhold og for at mindske vindpåvirkning af skoven gennem det åbne tracé.
Efter at gasledningen er etableret, kan der etableres ny bevoksning i en afstand af 2-3 meter
fra ledningen efter aftale med Energinet. Det skal sikres, at der hele tiden er et frirum på 2
meter på hver side af gasledningen af hensyn til fremkommelighed, og der kan blive stillet krav
om, at der ikke må efterplantes med bestemte typer af beplantning som kan være til skade for
ledningen. Der vil gå en årrække før den nye beplantning er vokset op, men når det er sket, vil
der i driftsfasen kun efterlades et smalt spor på ca. 4 meter omkring ledningen.
For alle skove omfattet af fredskovspligt vil det kræve tilladelse fra skovloven at fælde bevoksning og gennemføre anlægsarbejder. Afhængig af omfanget af fældning, vil der desuden blive
stillet krav om rejsning af erstatningsskov forventeligt i størrelsesordenen 1:2.
1.2

Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv.

Projektområdet rummer mange levende hegn og mindre bevoksninger af stærkt varierende
karakter i alle kommuner. De levende hegn fungerer ligesom skovene som vigtige og karaktergivende landskabselementer, der dels understreger kultur- og naturskabte ejendomsgrænser,
dels skaber rumlige afgrænsninger. Dette gælder særligt hvis de har en tæt struktur, eller hvis
de indgår i udprægede geometriske strukturer som eksempelvis stjerneudskiftninger.
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I forhold til de levende hegn og mindre bevoksninger vil der generelt kunne erkendes en mindre ændring lokalt, hvor selve gasledningen krydser beplantningen. De store træer vil så vidt
muligt blive undgået, og fældning indskrænkes hvor det er nødvendigt til ca. 15-20 meter indenfor anlægsbæltet. Der vil om nødvendigt blive efterplantet med lignende bevoksning, og
det kan ske i en afstand af 2 meter på hver side af gasledningen efter aftale med Energinet.
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2. Jylland
2.1

Skove

Projektområdet går gennem skovområder i Varde, Vejen og Kolding Kommune, mens der i
Vejle Kommune ikke er skovområder som berøres.
Skovområde

Eksisterende forhold, påvirkning i anlægs- og driftsfase

Blåbjerg Klitplantage (Varde Kommune)

Eksisterende forhold:
Bevoksningen består overvejende af bjergfyr, og terrænet er
i den vestlige del meget kuperet. I den østlige del af klitplantagen skal gasledningen løbe parallelt med en eksisterende
gasledning, hvor bevoksningen er fældet og terrænet udjævnet. Det eksisterende gasledningstrace opleves dog ikke så
tydeligt, da bevoksningen danner et irregulært bryn omkring
tracéet og i struktur, alder og sammensætning veksler.
Bevoksningen er generelt meget tæt indenfor projektområdet. Dog findes større lysninger primært omkring beskyttede
naturtyper, ligesom stierne i området giver kig gennem skoven. Hele området er noteret med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Der skal ryddes areal til en arbejdsplads på ca. 3600 300-400
2
m i områdets vestlige del hvor underboringen afsluttes og et
område til linjeventilstation på ca. 1600 m2. Desuden skal
der ryddes et ca. 15-20 m bredt bælte gennem skovens vestlige del til gasledningen. I den østlige del, skal gasledningen
ligge parallelt med en eksisterende gasledning, og her vil der
være behov for at rydde yderligere bevoksning for at gøre
plads til den nye gasledning. Der vil være visuel forstyrrelse i
anlægsperioden af maskiner, og skoven vil løbende ændre
karakter i og med, at der ryddes beplantning. Påvirkningen
vurderes at være moderat, da anlægsfasen er midlertidig og
fordi der allerede er fældet bevoksning langs eksisterende
tracé.
Påvirkning i driftsfasen:
Der vil blive etableret bevoksning omkring arbejdsarealet,
når anlægsarbejdet er færdigt, og L/V stationen omkranses
af bevoksning (se vurdering i efterfølgende afsnit). I forhold
til gasledningen, etableres den i skovens vestlige del i et
bugtet forløb, både for at skoven ikke bliver for sårbar overfor vindpåvirkning, men også for at undgå for lange lige/trivielle kig gennem skoven. I den østlige del vurderes den
lidt bredere åbning i skoven ikke at udgøre en væsentlig
visuel påvirkning i forhold til eksisterende forhold. Generelt
kan det nok ikke undgås, at fældning af skov vil medføre øget
vindpåvirkning, og at fældningen i anlægsfasen efterfølgende
kan medføre re øget skovfald lokalt på grund af de vejr- og

Dok.17/06227-11

Til arbejdsbrug/Restricted

5/20

jordbundsmæssige betingelser i området. Terrænforhold
søges i videst mulige omfang retableret til samme tilstand
som oprindeligt.
På baggrund af ovenstående vurderes påvirkningen at være
moderat.
Henne/Outrup (Varde Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet rummer smalle skovparceller nord for Rottarp Skov ved Henne/Outrup, hvoraf enkelte er noteret med
fredskovspligt.
Skovparcellerne ligger sammen med flere levende hegn og
danner mindre rum lokalt i landskabet på den nordlige side
af Strandvejen.
Påvirkning i anlægsfasen:
De midlertidige forstyrrelser under anlægsfasen vil betyde, at
skovene ændrer karakter, når beplantningen fældes. Det
tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt
bælte, og da der er tale om en afgrænset periode vurderes
påvirkningen at være lille.

Påvirkning i driftsfasen:
Fældning i de smalle skovparceller ved Henne/Outrup vil
medføre en varig påvirkning men den vurderes ikke at være
synlig i nævneværdigt omfang set fra steder med offentlig
adgang. Påvirkningen vurderes derfor at være lille.
Husted Mose (Vejen Kommune)

Eksisterende forhold:
I Vejen Kommune overlapper projektområdet udkanten af et
større fredskovspligtigt areal ved Husted Mose bestående af
blandet løv- og nåletræsbevoksning.
Påvirkning i anlægsfasen:
Det forventes, at gasledningen etableres vest for skoven ved
Husted Mose, og det bør undgås at fælde bevoksning i skovbrynet langs Husted Mose, da det vil svække skovens robusthed og karakter som landskabselement. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skovene vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15 m-20 bredt bælte, og da der
generelt er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være lille til moderat afhængig af det pågældende
skovområde.

Påvirkning i driftsfasen:
Hvis gasledningen etableres centralt i skoven vil det medføre
en permanent åbning i skoven på 4-6 m på hver side af gasledningen. Da der i givet fald vil være tale om en kort strækning på 500-700 m vurderes påvirkningen at være moderat.
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Gesten Skov (Vejen Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet krydser en smal bræmme af skoven, som er
noteret med fredskovspligt. Skoven danner en rumlig afgrænsning i landskabet og rummer flere ældre bøge- og
egetræer.
Påvirkning i anlægsfasen:
Ved Gesten Skov findes en del vandløb og området krydses
ved hjælp af en underboring. Der vil ingen påvirkning være.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Lunderskov og Hesselvad (Vejen/Kolding Kommune)

Eksisterende forhold:
Mellem Lunderskov og Hesselvad krydser projektområdet en
ådal ved Spidshøj Sø. Her findes en mosaik af små skovparceller med blandet nål og løvskov, som er noteret med fredskovspligt. Det gælder på begge sider af kommunegrænsen
mellem Vejen og Kolding.
Syd for Spidshøj Sø krydser projektområdet en tilgroet mose.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter,
når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen
minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale
om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være
mindre.

Påvirkning i driftsfasen:
Der vil være tale om korte krydsninger gennem skovparcellerne, og påvirkningen vurderes derfor at være mindre.
Gelballe Skov (Kolding Kommune)

Eksisterende forhold:
i Kolding Kommune krydser projektområdet fredskovspligtige
områder øst for Skanderup (Gelballe Skov). Der er tale om en
skov bestående af såvel nåletræer som løvfældende arter,
ligesom der både er ung og ældre bevoksning.
Skoven danner sammen med de levende hegn og småplantninger i området en tydelig rumlig afgrænsning af markfladerne både nord og syd for skoven.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter,
når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen
minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale
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om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være
mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
Skoven forventes at blive krydset, hvor den er under 200 m
bred. Skovbrynet vil blive brudt og der fældes et tracé gennem skoven. Da der er tale om en kort strækning med lokal
påvirkning, vurderes påvirkningen at være moderat.

Vonsild (Kolding Kommune)

Eksisterende forhold:
Vest for Vonsild findes Kobbelskov, hvor projektområdet
krydser skovens sydlige del. Knap 1,5 km syd herfor starter
en strækning af projektområdet, som rummer flere mindre
skovområder blandt andet øst for Svanemosen, ved Hedehuse, den nordlige del af Nørreskov og en skovparcel vest for
Binderup.
Der er tale om varierede former for skov både i alder og
type, som alle er noterede med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter,
når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen
minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da der er tale
om en afgrænset periode vurderes påvirkningen at være
mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
Der vil være et synligt gennembrud af skovbrynet set fra
Hjarupvej, men det forventes, at linjeføringen krydser skovparcellen med et bugtet forløb, så et langt lige kig undgås.
Påvirkningen er lokal og vurderes at være mindre.
De øvrige skovområder vest og syd for Vonsild forventes
krydset med et bugtet forløb, så tracéet ikke efterlader et
langt og lige forløb. Nørreskov forventes ikke påvirket, da
gasledningen søges placeret nord for skoven. Hvis skovbrynet mod forventning berøres, vil det visuelt ændre skovens
karakter som landskabselement og kan potentielt svække
skoven mod vindpåvirkning i en periode.
Den mindre skovparcel ved Binderup forventes krydset enten
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nord eller syd om skoven, så mindst mulig fældning vil være
nødvendig. På den baggrund vurderes påvirkning af berørte
skovområder omkring Vonsild at være lille til moderat.
Særlig værdifuld skov
Ca. 600 m vest for projektområdet findes arealer, der er
udpeget som særlig værdifuld skov ifølge skovlovens § 25.
Ingen af disse arealer påvirkes af projektet.

2.2

Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv.

I Jylland rummer projektområdet ikke særlige hegnsstrukturer som stjerneudskiftning mv. På
den baggrund vurderes påvirkningen på levende hegn og mindre bevoksninger ikke at være
væsentlig.

Dok.17/06227-11

Til arbejdsbrug/Restricted

9/20

3. Fyn
3.1

Skove

Projektområdet for gasledningen går gennem skove i alle de berørte kommuner undtagen
Nyborg Kommune.
Skovområde

Eksisterende forhold, påvirkning i anlægs- og driftsfase

Ørslev Bjerge (Middelfart Kommune)

Eksisterende forhold:
Der er tale om en ca. 400 m lang skovstrækning bestående
af både nåle- og løvtræer. Skovområdet gennemskæres af
Assensvej (rute 313), som er en større landevej.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre.
Fældning af den fredskovspligtige bevoksning vil kræve
forudgående tilladelse fra skovloven
Påvirkning i driftsfasen:
Det vurderes, at tracéet der skal fældes gennem skoven
ikke vil opleves visuelt forstyrrende, da det gennemføres
som et bugtet forløb, der ikke tillader kig tværs gennem
skoven. Da der samlet set er tale om en kort strækning på
ca. 400 m vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig..

Håre Bjerge/Brænde Å (Middelfart Kommune)

Eksisterende forhold:
Håre Bjerge er et kuperet skovområde, som ligger lige nord
for ådalen omkring Brænde Å. Projektområdet krydser den
sydvestlige udkant af skovområdet, som her består af både
nål- og løvtræ. Dele af de berørte områder er noteret med
fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
I den nordlig del af området forventes linjeføringen at blive
ført gennem fredskovsarealet i et bugtet forløb på knap
300 m længde.
Skovparceller tæt på Brænde Å berøres ikke, da krydsning
af bevoksning og åen vil ske ved en underboring. Samlet set
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vurderes påvirkningen at være lille. Forud for anlægsarbejdet skal der indhentes tilladelse fra skovloven til at krydse
fredskovspligtige arealer.
Hjærup Lund (Assens Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet går gennem skovområdet vest for Hjærup,
som er noteret med fredskovspligt. Store dele af skoven
rummer arealer med helt ung skov.

Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre. Krydsning af skovområdet vil kræve forudgående tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Den forventede linjeføring placeres parallelt med eksisterende vej i den vestlige del af skoven, og i den østlige del af
skoven udgøres store dele af arealer med ung bevoksning.
Påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig.
Ørsted (Assens Kommune)

Eksisterende forhold:
Der findes få skovparceller nord for Ørsted, som ligger
indenfor projektområdet. Bevoksningerne knytter sig til
moseområdet ved Ørsted Grave, og enkelte er desuden
noteret med fredskovspligt. Bevoksningerne varierer i type
og omfang.

Påvirkning i anlægsfasen:
Den forventede linjeføring er placeret nord for de eksisterende skovparceller. Dog kan arbejdsbæltet medføre minimal fældning, og påvirkningen vurderes derfor ikke væsentlig.
Eventuel fældning af bevoksning med fredskovspligt, vil
kræve tilladelse fra skovloven forud for anlægsarbejdet.
Påvirkning i driftsfasen:
Bevoksningen vil i tilfælde af fældning ændre karakter, men
da der dels er tale om fældning i beskedent omfang og der
desuden vil være mulighed for efterfølgende tilplantning,
vurderes påvirkningen derfor ikke væsentlig.
Høgsholt Skov (Assens Kommune)
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Eksisterende forhold:
Høgsholt Skov er noteret med fredskovspligt, og projektområdet berører kun det sydøstlige hjørne af skoven. Indenfor dette areal er store dele ubevoksede og nyplantede,
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men skovbrynet mod syd er forholdsvis intakt. Der er tale
om både nåletræ og løvfældende bevoksning.

Påvirkning i anlægsfasen:
Høgsholt Skov forventes ikke berørt af selve gasledningen,
men det kan være nødvendigt at fælde mindre dele af
skovbrynet mod sydøst for at gøre plads til arbejdsarealet.
Fældning søges minimeret, forstyrrelsen vil være midlertidig, og påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Hvis fredskovsarealet berøres, skal der indhentes tilladelse
fra skovloven forud for anlægsarbejdet.
Påvirkning i driftsfasen:
Den minimale fældning af skovbrynet, der eventuelt vil
komme på tale, vil åbne op og give indkig til arealer, som
indeholder ung bevoksning. Da der vil være tale om en kort
strækning og da der i forvejen er tale om et ungt skovbryn,
vurderes påvirkningen at være mindre.

Nord for Brylle (Assens Kommune)

Eksisterende forhold:
Nord for Brylle findes et mindre skovområde kaldet Render
Skovhave. Skoven består af både løvfældende og nåletræsbevoksning og er noteret med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre. Hvis fredskovsarealet berøres, skal der
indhentes tilladelse fra skovloven forud for anlægsarbejdet.
Påvirkning i driftsfasen:
Den forventede linjeføring vil krydse skoven et sted, hvor
den kun er ca. 50 m bred. Tracéet vil danne en åbning i
skovbrynet, men det vurderes, at den visuelle påvirkning vil
være uvæsentlig på grund af det begrænsede indgreb.

Bellinge (Odense Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet omfatter et område med bynær skov, som
ikke er noteret med fredskovspligt. Bevoksningen i området
udgøres af både fritstående træer og lundplantninger. En
eksisterende gasledning løber gennem området i et bugtet
forløb.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
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karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
Den forventede linjeføring vil her ligge parallelt med en
eksisterende gasledning, hvorfor det eksisterende tracé
skal udvides til samlet ca. 20 m. Da området desuden består af varierede bevoksninger vurderes den visuelle forandring ikke at være særlig stor. Samlet set vurderes påvirkningen ikke væsentlig.
Særlig værdifuld skov:
I området er kortlagt arealer, der efter skovlovens § 25 er
karakteriseret som særlig værdifuld skov (vest med gul, rød
og grøn skravering på kortet).
Ingen af de kortlagte arealer vil blive berørt, da området
krydses ved en underboring, som har både start-og slutpunkt på dyrkede arealer.
Bramstrup (Faaborg-Midtfyn Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet krydser skovarealer og mindre bevoksninger ved Bramstrup Gods. Bevoksningen knytter sig primært
til arealerne langs Lindved Å, der gennemskærer området i
nord-sydlig retning. Dele af bevoksningerne er noteret med
fredskovspligt og består af tilgroet mose. En eksisterende
gasledning gennemskærer området fra vest mod øst.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre.
Fældning af bevoksning vil kræve tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Baltic Pipe gasledningen forventes placeret parallelt med
en eksisterende gasledning i området. Det eksisterende
tracé er meget vanskeligt at erkende i landskabet i dag set
fra offentligt tilgængelige områder. Det vurderes derfor, at
det udvidede bælte gennem bevoksningen ikke vil udgøre
en væsentlig påvirkning.

Davinde/Rønninge (Odense og Kerteminde kommuner)
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Eksisterende forhold:
Hele området omkring landsbyerne Davinde og Rønninge
er en mosaik bestående af både store og små skovparceller. De mange skovområder danner klart afgrænsede rum i
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landskabet, som områdets veje snor sig igennem.
Påvirkning i anlægsfasen:
Det forventede trace berører kun få af skovparcellerne.
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil
der være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre
karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at
fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte, og da
der er tale om en afgrænset periode vurderes påvirkningen
at være mindre. Hvis fredskovsarealer berøres, skal der
forud for anlægsarbejdet indhentes tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Da det planlagte tracé kun berører få af parcellerne og de
fleste kun perifert, forventes gasledningen ikke at ændre på
karakteren af områdets skove. Et enkelt skovbryn ved
Østagervej vil blive brudt. De parceller, der berøres vil blive
krydset med et bugtet tracé, så lange lige strækninger gennem skovene undgås. Samlet set vurderes påvirkningen på
området skove at være lille.

3.2

Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv.

3.2.1 Eksisterende forhold
Syd for Højby og omkring Davinde ses rester af en stjerneudskiftning. For begge områder gælder, at hegnene dog er meget hullede, og flere steder findes de ikke længere i skellene mellem
ejendommene. Herudover er der ikke registreret særligt karakteristiske læhegnsstrukturer
indenfor projektområdet.
3.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase
Da hegnene i stjerneudskiftningerne syd for Højby og Davinde er meget sparsomt bevoksede,
vil hverken anlægsfasen eller driftsfasen efterlade et væsentligt synligt spor i stjerneudskiftningerne. På baggrund af ovenstående, vurderes påvirkningen af læhegn generelt i alle kommuner ikke at være væsentlig.
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4. Sjælland
4.1.1

Skove

Projektområdet for gasledningen går gennem skove i alle de berørte kommuner, og projektområdet for el-kablet berører skovområder i Faxe og Næstved kommuner.
Skovområde

Eksisterende forhold og lovgivning

Nord for Skørpinge (Slagelse Kommune)

Eksisterende forhold:
Nord for landsbyen Skørpinge krydser projektområdet gennem en plantage bestående af ung bevoksning.
Plantagen er ikke noteret med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karakter, når beplantningen fældes. Det tilstræbes, at fældningen
minimeres til et ca. 15-20 m bredt bælte. Da der er tale om
en ung bevoksning og anlægsarbejde i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.
Påvirkning i driftsfasen:
Gasledningen har fået et let bugtet forløb gennem området
og efterlader kun et smalt bælte gennem området. Påvirkningen vurderes på den baggrund af være mindre.

Nord for Krummerup (Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
En mindre bevoksning med fredskovspligt ligger i tilknytning
til bebyggelse og småsøer i området. Landskabet er generelt
åbent og præget af store markflader. Den lille bevoksning
danner sammen med områdets øvrige mosaik af små beplantninger og levende hegn en lokal rumlig afgrænsning i
det ellers åbne landskab.
Påvirkning i anlægsfasen:
Bevoksningen forventes ikke berørt, dog kan det forekomme, at arbejdsbæltet vil kræve fældning af en mindre dele af
skovbrynet mod syd. Dette vil kræve forudgående tilladelse
fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Nordvest for Kyse (Næstved Kommune)
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Eksisterende forhold:
Nordvest for landsbyen Kyse findes et mindre skovareal
omkranset af levende hegn. Der er tale om en ung bevoksning under opvækst uden fredskovspligt. Det ligger i forlængelse af fredskovspligtige arealer, og tilsammen skaber de
bevoksede arealer en rumlig afgrænsning i landskabet og
sammenhæng med bebyggelsesstrukturen i området.
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Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og området og de levende
hegn vil ændre karakter, når beplantningen fældes. Det
tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt
bælte. Da der er tale om en ung bevoksning og anlægsarbejde i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at
være væsentlig.
Påvirkning i driftsfasen:
Gasledningen og efterlader kun et smalt bælte gennem
skovområdet. Påvirkningen vurderes på den baggrund at
være mindre.
Vest for Ladby (Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
Der ligger et lille isoleret og fredskovspligtigt areal vest for
Ladby i tilknytning til bebyggelse. Landskabet er præget af
store åbne marker, og bevoksningen syner ikke af meget i
den store skala. Den nordligste del af skoven ligger indenfor
projektområdet. Det forventes ikke at skoven berøres af
anlægget.
Påvirkning i anlægsfasen:
Det forventes ikke, at det lille fredskovspligtige areal berøres
af linjeføringen. I givet fald vil det være helt minimalt og
kræve forudgående tilladelse fra skovloven.
Påvirkningen vurderes ikke væsentlig.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Stenskov nord for Holsted (Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet berører perifert den sydlige del af Stenskov,
som et stort skovområde. Der er i dette område tale om en
blandet og ung bevoksning, hvor dele af skovområdet ikke er
beplantet. Skovbrynet fremstår derfor ikke klart og markant
set fra syd, men skoven danner som helhed en klar rumlig
afgrænsning, når den betragtes fra projektområdet.
Det areal, som ligger indenfor projektområdet er ikke noteret med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Der er to varianter i forhold til krydsning af skovområdet.
Den nordlige linjeføring krydser området ved én lang underboring under jernbane, Suså og Ringstedgade og vil således
ikke påvirke områder med skov.
Den sydlige linjeføring kan berøre et område med spredt
bevoksning I anlægsfasen vil der være midlertidige forstyr-
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relser og området vil ændre karakter, når de områder, hvor
der findes beplantning, bliver berørt af fældning. Det tilstræbes, at fældningen minimeres til et ca. 15-20 m bredt
bælte. Da der er tale om en ung bevoksning og anlægsarbejde i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at
være væsentlig.
Påvirkning i driftsfasen:Den nordlige linjeføring medfører
ingen påvirkning i driftsfasen.
Den sydlige linjeføring vil på en forholdsvis kort strækning
medføre et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet, og på den baggrund vurderes påvirkningen at være
mindre.
Holme Olstrup (Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
Der findes et smalt fredskovsareal langs jernbanen vest for
Holme Olstrup. Arealet berøres ikke, da jernbanen og skovarealet krydses ved opgravningsfri krydsning.
Påvirkning i anlægsfasen:
Ingen påvirkning.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Ornebjerg (Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
Projektområdet krydser et areal med fredskovspligt i området ved Ornebjerg syd for Toksværd. Der er tale om helt ung
bevoksning, som endnu ikke har karakter af skov.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karakter, når de områder, hvor der findes beplantning bliver berørt af fældning. Det tilstræbes, at fældningen minimeres til
et ca. 15-20 m bredt bælte. Da der er tale om en ung bevoksning og anlægsarbejde i en begrænset periode, vurderes
påvirkningen ikke at være væsentlig.
Fældning vil kræve forudgående tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som medfører et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet,
vurderes påvirkningen at være mindre.

Nord for Everdrup (Næstved Kommune)
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Eksisterende forhold:
Nord for landsbyen Everdrup findes flere store skovområder
og mindre skovparceller, der tilsammen danner en kulisse
for et karakteristisk herregårdslandskab. Projektområdet
berører den sydlige del af Dyrehave og Kohave og den nordlige del af små skovparceller ved Tågeskov Gård samt et par
af de mindre skovparceller.
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Alle skovområderne indenfor projektområdet er noteret
med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Skovene forventes i området forventes generelt ikke berørt
af selve gasledningen, men det kan være nødvendigt at fælde mindre dele af Kohaveskovens sydligste skovbryn for at
gøre plads til arbejdsarealet. Fældning søges minimeret,
forstyrrelsen vil være midlertidig, og påvirkningen vurderes
ikke at være væsentlig for opfattelse af skoven som landskabselement.
Fældning vil kræve forudgående tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Der vil være en påvirkning indtil skoven er vokset til igen,
men der efterlades et smalt spor uden bevoksning. Påvirkningen vurderes at være mindre til moderat.
Sydøst for Tågeskov Hestehave
(Næstved Kommune)

Eksisterende forhold:
Øst for Rønnedevej ligger en mindre bevoksning indenfor
projektområdet. Bevoksningen knytter sig til Krobæk og
danner en visuel afgrænsning set fra Rønnedevej mod øst.
Der er ikke tale om en markant og karaktergivende bevoksning.
Påvirkning i anlægsfasen:
Bevoksningen forventes ikke berørt af gasledningen, men i
givet fald vil der være tale om fældning af en mindre
bræmme mod syd, for at gøre plads til arbejdsarealet. Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da der ikke er
tale om en særligt karaktergivende bevoksning for området.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Faxe Bugt (Faxe Kommune)

Eksisterende forhold:
På kystskrænten helt ude ved Faxe Bugt findes en smal bevoksning bestående af såvel ung som ældre beplantning.
Bevoksningen er sine steder hullet og skaber derved en
indramning af kigget ud over havet.
Påvirkning i anlægsfasen:
Bevoksning på kystskrænt berøres ikke, da den krydses ved
hjælp af en mikrotunnel.
Påvirkning i driftsfasen:
Ingen påvirkning.

Haslev Orned (Faxe Kommune)
Dok.17/06227-11
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Eksisterende forhold:
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Elkabel

Projektområdet omkring elkablet krydser gennem fredskovspligtige arealer syd for Haslev Orned. I den vestlige del
er området meget sparsom beplantet, i den østlige del findes dels et areal med helt ung bevoksning samt landbrugsarealer. Arealet gennemskæres af en luftledningsforbindelse, og der er planlagt etableret en omfartsvej gennem området.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og området vil ændre karakter, når de områder, hvor der findes beplantning, bliver
berørt af fældning. Der vil være behov for fældning i et ca.
18 m bredt bælte. Da der vil være tale om et begrænset
omfang af fældning, hvoraf store dele er ung bevoksning, og
anlægsarbejdet desuden gennemføres i en begrænset periode, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Fældning
kræver tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som medfører et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet,
vurderes påvirkningen at være mindre.

Sydøst for Haslev (Faxe Kommune)
Elkabel

Eksisterende forhold:
Syd for Haslev findes en mindre nåletræsplantage indenfor
projektområdet for elkablet. Plantagen danner i samspil med
bygrænsen en rumlig afgrænsning omkring Gisselfeldvej.
Plantagen virker ikke markant i landskabet set fra længere
afstande.
Påvirkning i anlægsfasen:
Området krydses ved gennemgravning. I anlægsfasen vil der
være midlertidige forstyrrelser og skoven vil ændre karakter,
når beplantningen fældes. Fældning omfatter et ca. 18 m
bredt bælte, og da der er tale om en afgrænset periode
vurderes påvirkningen at være mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
Da der er tale om en forholdsvis kort strækning, som efterfølgende medfører et smalt bælte uden bevoksning gennem
skovområdet, vurderes påvirkningen at være mindre.

Gisselfeld (Faxe Kommune)
Elkabel
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Eksisterende forhold:
Syd for Gisselfeld findes Gammel Dyrehave, hvoraf den sydøstlige del ligger indenfor projektområdet for elkablet. Der
er tale om et større skovområde bestående af både lundplantninger og sammenhængende skov. Skoven danner en
markant afgrænsning i herregårdslandskabet dels omkring
ådalen langs Suså og omkring bygningskomplekset ved Gis-
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selfeld Kloster samt de store marker mod nord.
De fredskovspligtige arealer rummer arealer såvel med og
uden bevoksning.
Påvirkning i anlægsfasen:
Det vurderes, at kabelanlægget kan etableres, uden at berøre områder med skov i nævneværdigt omfang. Påvirkningen
vil derfor ikke være væsentlig. Anlægsarbejdet vil kræve
forudgående tilladelse fra skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
Det vil ikke være muligt at etablere skov hen over kabelanlægget, da der skal respekteres en afstand på min. 3,5 m på
hver side til etablering af beplantning. Da der i forvejen ikke
er megen skov i området, vil påvirkningen være mindre.
Denderup Vænge (Faxe Kommune)
Elkabel

Eksisterende forhold:
Projektområdet krydser gennem et område af Denderup
Vænge, som dels er bevokset med løvskov, dels indeholder
ubevoksede arealer. En eksisterende sti går gennem området.
Påvirkning i anlægsfasen:
Der vil være behov for fældning i visse dele af skoven indenfor projektområdet. Det forventes, at kabelanlægget kan
lægges dels i eksisterende sti, dels i områder uden bevoksning, så fældning minimeres. På den baggrund vurderes
påvirkning at være mindre.
Påvirkning i driftsfasen:
Det vil ikke være muligt at etablere skov hen over kabelanlægget, da der skal respekteres en afstand på min. 3,5 m på
hver side til etablering af beplantning. Det vil efterlade et
smalt spor uden bevoksning omkring kabelanlægget. Da dele
af området i forvejen er uden bevoksning og muligvis også
anvendes til sti, vurderes den samlede påvirkning af være
mindre til moderat afhængig af det endelige tracé.

Storskov/Kohav (Næstved Kommune)
Elkabel

Eksisterende forhold:
De pågældende skovområder udgør anseelige elementer i
herregårdslandskabet. Skovene er noteret med fredskovspligt.
Påvirkning i anlægsfasen:
Det forventes ikke, at der vil være behov for at fælde bevoksning i nævneværdigt omfang, og påvirkningen vurderes
at være mindre. Fældning kræver forudgående tilladelse fra
skovloven.
Påvirkning i driftsfasen:
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Hvis der vil være behov for at fælde skov vil den efterfølgende driftsfase medføre et smalt bælte uden bevoksning gennem skovområdet. Påvirkningen vurderes på den baggrund
at være mindre.

4.2

Levende hegn, mindre bevoksninger langs vandløb mv.

4.2.1 Eksisterende forhold
Projektområdet for gasledningen krydser flere steder landsbyer med stjerneudskiftninger
blandt andet ved Kirke Stillinge, Gerlev, Skørpinge, Gimlinge i Slagelse Kommune, ved Kyse og
Vallensved i Næstved Kommune og ved Vindbyholt i Faxe Kommune. Projektområdet for elkablet vil ikke berøre områder med særlige hegnsstrukturer.
Ved Kirke Stillinge er landskabet meget åbent og skelgrænserne er som udgangspunkt ikke
markeret med levende hegn indenfor projektområdet med undtagelse af et læhegn langs Bildsøvej. Ved Gerlev er stjerneudskiftningen heller ikke markeret med læhegn i skellene indenfor
projektområdet med undtagelse af et enkelt sted, og det samme gør sig gældende i området
nord for Skørpinge. Nord for Gimlinge er hegnene lidt mere bevoksede men meget fragmenteret både i forhold til tæthed og størrelse af bevoksning. Der findes en fin og homogen trærække på den sydlige side af Gyldenholmvej.
Projektområdet føres nord om landsbyen Kyse, der ligger i et kuperet terræn. På grund af terrænet, og fordi hegnene indenfor projektområdet er fragmenterede, erkendes stjerneudskiftningen ikke visuelt, når man bevæger sig rundt i området. Vest herfor ligger Vallensved, og her
krydser projektområdet ligeledes en stjerneudskiftning. Terrænet er mere jævnt og der er god
udsigt over markerne. Som de øvrige steder er hegnene også her meget fragmenterede både
hvad angår tæthed og størrelse.
Landskabet ved Vindbyholt er åbent, præget af store marker, og udskiftningen er svær at erkende, da der er meget sparsomt beplantning i skellene.
4.2.2 Påvirkning i anlægs- og driftsfase
Alle hegnene i de berørte stjerneudskiftningerne er sparsomt bevoksede, og derfor vil hverken
anlægsfasen eller driftsfasen efterlade et væsentligt synligt spor i stjerneudskiftningerne. På
baggrund af ovenstående, vurderes påvirkningen af læhegn generelt i alle kommuner ikke at
være væsentlig.
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1

INTRODUKTION
Denne rapport afrapporterer feltundersøgelser af naturinteresser udført i forbindelse med
etablering af en gasledning på tværs af Danmark: Baltic Pipe. I tilknytning til
gasledningen anlægges nye elkabler, som skal forsyne en kompressorstation. I to
områder på Sjælland omfatter projektet kun tracéer for elkabler.
Undersøgelser og afrapportering er opdelt i følgende delprojekter:


Delprojekt Jylland vest (gas)



Delprojekt Jylland øst (gas)



Delprojekt Fyn (gas)



Delprojekt Sjælland (gas)



Eltracé Blangslev (omfatter kun de lokaliteter, som ikke i forvejen er omfattet af
delprojekt Sjælland)



Eltracé Haslev (omfatter kun de lokaliteter, som ikke i forvejen er omfattet af
delprojekt Sjælland)

De undersøgte lokaliteter er hovedsageligt udvalgt af Energinet. Supplerende lokaliteter
er udvalgt af Amphi Consult i forbindelse med feltarbejdet. Lokaliteterne er udvalgt inden
for det område, der benævnes ”planlægningsområdet”. Planlægningsområdet varierer i
bredde, men er de fleste steder omkring 400 m bredt. Tracéet viser placeringen af
lednings- og kabelanlæggene, som det er forventet på nuværende tidspunkt.
Det må understreges, at vurderingerne i denne rapport er lavet på baggrund af de
undersøgte lokaliteter og det aktuelle tracé af gas- og elkabler, som vist i Bilag 1. Hvis
linjeføringen ændres, vil påvirkningerne og de relevante afværgeforanstaltninger også
ændres.
Det må yderligere understreges, at hovedparten af vurderingerne er lavet på baggrund af
data, som det har været muligt at indsamle ved feltarbejde udført efterår/vinter i perioden
oktober-februar 2017/18. I mange tilfælde er vurderingerne derfor baseret på de bedst
mulige ekspertantagelser om, hvilke arter, der kan forekomme på en konkret lokalitet. I
forbindelse hermed er det antaget, at beskyttelseskrævende arter forekommer på alle de
lokaliteter, hvor de rette betingelser for arterne er til stede.
Vurderingerne er således generelt lavet ud fra et forsigtighedsprincip, der skal minimere
risikoen for utilsigtet påvirkning af beskyttede arter og naturtyper. Konsekvensen af dette
er, at der sandsynligvis anbefales flere afværgeforanstaltninger end relevant, hvis alle
anbefalingerne var baseret på kortlægning af arternes aktuelle forekomst. På den
baggrund kan dele af afværgeforanstaltningerne sandsynligvis undlades, hvis der laves
supplerende undersøgelser, som tilfører ny viden om fx forekomsten af beskyttede arter.
Prioritering af anbefalede yderligere undersøgelser fremgår af rapportens kapitel 12
(Tabel 25). I juni 2018 er alle sø-lokaliteter som er placeret i 1. og 2. prioritet udvalgt til
yderligere undersøgelse. Denne undersøgelse er udført i en periode (juni), hvor det
normalt er muligt at finde de fleste paddearter i felten. Alle anbefalede afværgeforanstaltninger i forhold til disse genbesøgte sø-lokaliteter er opdateret i den aktuelle
udgave af rapporten.
Det endelige omfang af afværgeforanstaltninger bør baseres på de vilkår, som forventes
stillet i forbindelse med myndighedsbehandlingen. De foreslåede afværgeforanstaltninger
bør derfor i hvert tilfælde defineres i detaljer senere i projektforløbet. I mange tilfælde er
der flere forskellige muligheder for afværgeforanstaltninger til rådighed, som enten kan
kombineres eller udføres hver for sig. Det vil afhænge af pt. ukendte forhold, hvordan
foranstaltningerne kombineres optimalt.
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2

PROJEKTBESKRIVELSE
Dette afsnit er baseret på Energinets projektbeskrivelse1 . I den nedenstående tekst
resumeres de dele af projektbeskrivelsen, der anses som særligt vigtige for naturforholdene.

2.1

Indledning
Baltic Pipe projektet skal bringe norsk gas til Polen via Danmark. Projektet indebærer
således en udvidelse af gasledningsnettet på tværs af Danmark fra det punkt, hvor en ny
gasledning i Nordsøen føres i land ved Blåbjerg Plantage til punktet ved Faxe, hvor den
ny søledning til Polen føres i land. Følgende elementer indgår i denne udvidelse:
1. Ny rørledning i Jylland fra ilandføringspunktet af søledning ved Blåbjerg til
modtageterminal Nybro
2. Ny rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt
3. Krydsning af Lillebælt
4. Ny rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg
5. Ny rørledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringspunktet af en søledning
til Polen

2.2

Anlægsmetode for højspændingskabler (el-kabel)
Forud for anlægsarbejdet ryddes vegetationen inden for arbejdsbæltet. I videst muligt
omfang skånes bevaringsværdige træer mv. Hvor det er nødvendigt, lægges der
køreplader for at beskytte jorden mod strukturskader.
Selve gravearbejdet påbegyndes ved at fjerne muldlaget over kabelrenden. Dernæst
graves råjorden op i en dybde på ca. 1,5 meter. Muldjord og råjord opbevares adskilt fra
hinanden. Der lægges et lag sand i bunden af kabelrenden (se Figur 1). Herefter lægges
kablerne vha. særlige spil ned i kabelrenden – én kabelsektion ad gangen. Hver
kabelsektion er op til 1500 m lang. Efter endt anlægsarbejde bliver råjorden fyldt tilbage i
renden. Inden kabelrenden tildækkes retableres alle dræn, som er blevet afbrudt i
forbindelse med anlægsarbejdet. Til slut lægges muldjorden tilbage på arbejdsområdet.

Figur 1. Skitse af materiel og jordhåndtering ved nedlægning af elledning. Afhængigt af
sted og kabeltype vil arbejdsbæltet være mellem 15 og 32 meter bredt.
På visse strækninger, hvor grundvandet står højt, kan der som alternativ til den
traditionelle nedgravning af kabler anvendes en gravekasse på strækninger (se Figur 2).
Ved fx sårbar natur, veje, jernbaner og beskyttede diger kan kablet blive etableret ved en
styret underboring, hvorved det undgås at gennemgrave de pågældende arealer (se
Figur 3). Arbejdet udføres med et særligt boreudstyr, som kræver en arbejdsplads på ca.
25 m2 i den ene ende og plads til at samle rør i den anden ende af underboringen. På
arbejdspladserne lægges køreplader.

1

Internt energinet dokument: ”Projektbeskrivelse Baltic Pibe Project, DOC: 17/01020-60”
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Figur 2. Nedgravning med gravekassen foregår ved, at kablerne først lægges ud på
jorden. Dernæst graves en ca. 1,5 meter dyb rende på 10-15 meter i længden,
som den ca. 8 meter lange gravekasse sænkes ned i. Kablerne lægges ned i
gravekassen, som trækkes frem med gravemaskinen. Herefter graves igen en
rende på 10-15 m, som gravekassen med kabler trækkes frem i.

Figur 3. Foto, der viser princip bag styret underboring.
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2.3

Anlægsmetode for gas-ledning
På størstedelen af strækningen vil arbejdsmetoden for anlæg af gastransmissionsledningen være anlæg af rør i en gravet rende. Figur 4 herunder viser konceptuelt,
hvordan det foregår, når anlægget finder sted i det åbne land. Ved krydsninger af veje,
diger og vandløb og andre udfordrende steder, planlægges og gennemføres arbejdet ud
fra de lokale forhold og i et samarbejde med de lokale lodsejere og myndigheder.

Figur 4. Skitse af materiel og jordhåndtering ved nedlægning af gasledning.
Arbejdstracéets bredde er fastlagt til 2x16m på hver side af tracéet (i alt 32 m).
Inden selve gravearbejderne indledes, forberedes arbejdsbæltet ved at fjerne vegetation
mv. Arbejdsbæltet vil have en bredde på op til 32 m. Hvor der er særlige hensyn til
naturen, er det over kortere strækninger muligt at reducere bredden af arbejdsbæltet ned
til ca. 15 m. Passage af beskyttede diger kan holdes inden for ledningsgravens bredde på
kun ca. 4 meter. Dette kan kun ske på meget korte strækninger (ca. 5 m).
Når arbejdsbæltet er forberedt, afgraves muldlaget og lægges i et depot, så materialet
senere kan lægges tilbage.
Hvor der skal tages særlige hensyn til naturen, er det muligt, at arbejdet begrænses til at
omfatte afrømning af muldlaget i ledningsgravens bredde og deponering af jord i
arbejdsbæltet kan reduceres eller helt undgås på strækningen ved at flytte jorden ud af
området.
I områder med særlig værdifuld vegetation kan afskrælning af vegetationsmåtter uden
opblanding af hele muldlaget være en mulighed. Disse vegetationsmåtter kan vandes
under anlægsarbejdet og genplaceres efter endt arbejde.
Ledningsgraven udgraves i en dybde, så røret kan dækkes med minimum 1 meter jord.
Hvis der træffes terrænnært grundvand i forbindelse med rendegravningen, må
ledningsgraven midlertidigt tørholdes ved oppumpning af grundvand. Normalt vil
ledningsgraven stå åben i 1-2 uger, og der vil være behov for dræning af grundvand i
samme tidsrum.
Det opgravede materiale tilbagefyldes i ledningsgraven efter forudgående frasortering af
større og skarpe sten. Dræn og andre ledninger, som har måttet afbrydes under
udgravning af rørgraven, repareres og retableres. Herefter retableres det øverste jordlag
(typisk muldjorden), og terrænet planeres, jorden harves og om nødvendigt grubes i
arbejdsbæltet, hvor der har været færdsel med tung trafik.
Varigheden af de samlede anlægsarbejder på den enkelte lokalitet påregnes at være ca.
2–3 måneder.
Umiddelbart efter afslutningen af arbejderne vil dyrkning af marker kunne genoptages, og
allerede efter et år vil gastransmissionsledningen i alt væsentligt kun kunne bemærkes
som følge af permanente åbninger i bevoksningen, idet et bælte på 5 meter på hver side
af gasledningen skal friholdes for træer med dybe rødder.
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2.4

Krydsningsmetoder
Gasledningens linjeføring passerer en række vandløb, vådområder, skovområder og
andre arealer, som er særligt følsomme over for de anlægsarbejder, der finder sted i
forbindelse med etablering af ledningen. Ved krydsninger af sårbare områder som f.eks.
vandløb vil der i anlægsfasen blive taget særlige hensyn for at reducere påvirkninger af
omgivelserne bl.a. ved at anvende særlige anlægsteknikker.
De krydsningsmetoder, der kan bringes i anvendelse afhængigt af forholdene, er
følgende:
-

Nedlægning i gravet rende
Underpresning/-ramning (også kaldet underskydning)
Retlinet underboring
Styret underboring

Den enkleste løsning er, at ledningsstrækningen i krydsningen nedlægges i en gravet
rende som i det åbne land i øvrigt. Denne løsning kan vælges, når forholdene tillader det,
og hvor en kortvarig gennemgravning kan accepteres.
Generne som følge af opgravning kan helt undgås ved gennempresning eller ramning af
gasrøret fx under små vandløb. Denne metode har den fordel, at retablering af vandløbet,
der krydses, ikke er påkrævet.
Styret underboring benyttes ved relativt lange forløb af underboringer. Metoden benyttes
kun, når øvrige muligheder er udtømte fx ved krydsning af bredere ådale med større
vandløb omgivet af særlig sårbar natur. Metoden kræver tungt boreudstyr. Der etableres
en start- og modtageplads, hvor der udgraves reservoir for det boremudder, som
indpumpes under boringen til stabilisering af borehullet. Boremudderet består
overvejende af lertypen bentonit og vand. Start- og modtagearealerne bruges også til
montering/afmontering af borehoveder og til rør. Der vil blive stillet krav om, at
boremudderet alene indeholder miljøacceptable stoffer, samt at mudderet ikke kan
forurene miljøet.
I Figur 5 ses principperne for arbejdsgangen ved styret underboring.
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Figur 5. Principperne for styret underboring.

2.5

Krydsning af særlige naturområder
Der er risiko for utilsigtet dræning langs gasledningen - specielt i moseområder eller
andre steder med terrænnært grundvand. For at minimere risikoen for at gasledningen
kan virke som et dræn kan der udlægges lerbarrierer på tværs i rørgraven.
I blødbundsområder vil det som regel, i modsætning til landbrugsjord, være
uhensigtsmæssigt at fjerne vækstlaget uden for selve rørgraven, da denne vegetation
forbedrer bæreevnen på den nødvendige kørevej igennem området. Hvis bibeholdelse af
vækstlaget ikke er tilstrækkeligt til at muliggøre den nødvendige transport, eller hvis
vegetationen er særlig følsom, opbygges en midlertidig arbejdsvej med grus, køreplader
eller måtter.
Krydsninger af grøfter og mindre vandløb kan foretages i en åben gravet rende, svarende
til metoder og maskinel som beskrevet tidligere. Selve krydsningen kan udføres, inden
rørgraven for gasledningen på de omkringliggende arealer etableres.
Gennemstrømningen kan opretholdes ved en midlertidig omlægning. Ved en omhyggelig
tilrettelæggelse af arbejderne kan udgravning med de midlertidige tiltag ofte gennemføres
inden for samme dag. Ved gennemgravning skal gasledningen mindst placeres 1 meter
under vandløbets regulativmæssige bund og beskyttes med betonryttere, dels for at
modvirke opdrift, dels for at beskytte ledningen ved oprensning af vandløb. Ved denne
teknik skal der tages særlige hensyn til risikoen for at skade miljøet nedstrøms som følge
www.amphi-consult.dk
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af opslæmning af vandløbets bundaflejringer. Efter gennemgravningen bliver brinkerne
retableret så tæt på den oprindelige tilstand som muligt.
Hvis forholdene tillader det, kan gasrøret med fordel føres under mindre vandløb ved den
tidligere omtalte rammemetode. Metoden har imidlertid en begrænset rækkevidde på
grund af friktion mellem røret og den omgivende jord.
Større vandløb, hvor vandgennemstrømningen ikke kan opretholdes ved midlertidige
tiltag, kan eventuelt krydses ved udgravning under vand og nedlægning af ledning i
vandfyldt grav. For nogle vandløb i linjeføringen vil der dog være særlige hensyn på
grund af deres status og de fysiske forhold ved krydsningen. I sådanne tilfælde kan
ledningen passere ved styret underboring. Metodevalget foretages i hvert enkelt tilfælde
afhængigt af forholdene og i samråd med vandløbsmyndigheden. Ved styret underboring
installeres gasledningen dybere under vandløbsbunden, og der er i anlægsfasen behov
for arbejdsarealer på begge sider af åen til oplagring af rør og opstilling af bore- og
trækudstyr. Start- og modtageareal til placering af udstyr og håndtering af boremudder
kan kræve mere plads end det normale arbejdsareal.

2.6

Forudsætninger
På baggrund af projektbeskrivelsen er vurderingerne af projektets påvirkninger af
naturen baseret på følgende forudsætninger. Hvis en eller flere af forudsætningerne må
ændres, så er det sandsynligt, at nogle af de udførte vurderinger må omgøres:
1) De steder, hvor tracéet passerer nær grænser til Natura 2000-områder
antages det, at anlægsarbejdet ikke medfører direkte eller indirekte
påvirkninger ind over grænsen til Natura 2000-områderne. Af
projektbeskrivelsen fremgår det, at man under anlægsarbejdet vil
forhindre, at anlægsprojektet medfører indirekte hydrologiske
påvirkninger af naboområder. På den baggrund forudsættes det, at
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af disse Natura 2000områder.
2) De steder, hvor ledningstracéet passerer gennem Natura 2000-områder
ved underboringer forudsættes det, at der ikke er nogen væsentlig risiko
for, at underboringen medfører påvirkninger af Natura 2000-området.
Dette indebærer fx, at der ikke er nogen væsentlig risiko for påvirkning af
Natura 2000-området i forbindelse med ulykker. Hvis denne
forudsætning ikke er korrekt, så skal dette overvejes i forbindelse med
den foreløbige vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000områder.
3) Det er oplyst, at linjeføringen ikke vil berøre § 3-søer der fremgår af den
vejledende udpegning. Det antages derfor, at også § 3-søer, som ikke
fremgår af den vejledende § 3-registrering, undgås. Det antages
desuden, at tracéet heller ikke vil berøre § 3-enge og -moser, der
vurderes at være ynglelokaliteter for bilag IV-padder, fx på grund af
temporære oversvømmelser eller permanente småsøer, der ikke fremgår
af den vejledende § 3-registrering. Projektforudsætningerne sikrer
således en vigtig afværgeforanstaltning; nemlig at indgreb i potentielle
ynglesteder for bilag IV-padder undgås.
4) Det forudsættes, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring ledningstracéet
maximalt udgør 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte
berørte lokaliteter fundet ved en GIS-analyse. Konkrete forhold og
entreprenøren afgør, hvor symmetrisk arbejdsbæltet bliver. Måske det
nogle steder bliver 24+8 m.
5) Det forudsættes generelt, at anlægget ikke medfører afledte eftekter på
vandstanden i nabolokaliteter. Dette sikres ved, at der på relevante
steder udlægges lerbarrierer på tværs i rørgraven, så ledningen derfor
ikke virker som dræn. Det må understreges, at forudsætningen vedrører
alle de steder, hvor projektet kan medføre hydrologiske påvirkninger af
nabolokaliteter. Dvs. også i de situationer, hvor gravearbejdet har
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gennembrudt vandstandsende lag, der ikke kan reetableres ved at
anvende det opgravede jord til genopfyldning. Det er næppe muligt på
forhånd at vide, hvor det er vanskeligt at leve op til denne forudsætning.
6) Det forudsættes, at anlægsarbejdet ikke påvirker sø-lokaliteter direkte.
Ved GIS-analyse af anlægsbæltet (32 m omkring ledningstracéet) er der
opdaget et antal sø-lokaliteter, der berøres af arbejdsbæltet. Det
forudsættes generelt, at linjeføringen tilpasses, så direkte påvirkning af
disse sø-lokaliteter også undgås.
7) Det forudsættes i forbindelse med passager af levende hegn, at disse
delvist genetableres, så hegnets afbrydelse ikke bliver på mere end ca.
10 meter.
8) Det forudsættes i forbindelse med passager af sten- og jorddiger, at
disse genetableres så vidt muligt til samme tilstand som før
anlægsarbejdets udførelse.
9) Det forudsættes, at eventuelt overskud af opgravet materiale aldrig
udjævnes inden for § 3-beskyttede områder, men i disse tilfælde
bortkøres og planeres på fx dyrket mark.
10) Det forudsættes generelt, at der ved gennemgravning i forbindelse med
passage af vandløb tages særlige hensyn til risikoen for at skade miljøet
nedstrøms som følge af opslæmning af vandløbets bundaflejringer. Dette
kan ske ved etablering af sandfang eller lignende.
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3

DEFINITION AF VÆSENTLIGE PÅVIRKNINGER
Dette afsnit definerer væsentlige påvirkninger af naturen, som kan forventes i forbindelse
med anlægsarbejdet.
Generelt konkluderes det, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af naturen i
driftsfasen.
Det vurderes, at påvirkninger i afviklingsfasen ikke vil adskille sig fra anlægsfasen. Derfor
er afviklingen ikke vurderet separat.
På denne baggrund er definitionen af væsentlige påvirkninger i det følgende kun
fokuseret på anlægsfasen.

3.1

Natura 2000
Planlægningsområdet passerer på tværs eller nært forbi 6 Natura 2000-områder. I alle
disse tilfælde skal det vurderes, om projektet kan medføre væsentlige påvirkninger af det
lokale udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget kan omfatte naturtyper på
Habitatdirektivets bilag I, arter på Habitatdirektivets bilag II og arter på
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.
I forbindelse med tre passager af Natura 2000-områder (én passage af N114 på Fyn og
to passager af M163 på Sjælland) forventes det på forhånd, at hele Natura 2000-området
vil blive underboret. I disse tilfælde vurderes det, at projektet ikke kan medføre væsentlig
påvirkning af Natura 2000-områderne. Denne vurdering forudsætter dog, at der ikke er
nogen væsentlig risiko for, at underboringen medfører påvirkninger af Natura 2000, fx i
forbindelse med ulykker.
I Natura 2000-området ved den jyske vestkyst (N83, delprojekt Jylland Vest) planlægges
anlægsarbejder. Her omfatter projektet underboring fra kysten frem til en eksisterende
ventilstation samt gravning gennem prioriterede naturtyper. Arealerne omkring
ventilstationen er registreret som naturtyper fra habitatdirektivets bilag I (naturtype 2140,
klithede). En foreløbig vurdering må vise hvorvidt udpegningsgrundlaget kan påvirkes
væsentligt.
To Natura 2000-områder grænser op til planlægningsområdet uden, at tracéet passerer
gennem Natura 2000-områderne. Disse er Svanemosen (N226, delprojekt Jylland Øst),
Lillebælt (N112, delprojekt Fyn). Det antages, at anlægsarbejdet på disse to steder ikke
går ind over områdegrænserne til Natura 2000-områderne. Af projektbeskrivelsen
fremgår det, at man under anlægsarbejdet vil forhindre, at anlægsprojektet medfører
indirekte hydrologiske påvirkninger af naboområder. På den baggrund forudsættes det, at
projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger af disse Natura 2000-områder.
Denne vurdering forudsætter dog, at der ikke er nogen væsentlig risiko for, at projektet
medfører påvirkninger, som har en større udstrækning end forventet, fx utilsigtet
afvanding af beskyttede naturtyper inden for grænsen af Natura 2000-områder.
For Natura 2000-området, Søer ved Bregentved og Gisselfeldt (N161), stilles der forslag
om at krydse et intensivt opdyrket hjørne af Natura 2000-området. En foreløbig vurdering
må belyse om dette kan medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-området.
I forbindelse med Elprojekt Haslev passeres det øverste forløb af Susåen. Passagen sker
opstrøms Natura 2000-grænsen. Susåen er imidlertid omlagt til naturligt forløb på denne
strækning, og Natura 2000-grænsen som vist på oversigtkort (Bilag 1) er derfor ikke
længere retvisende. Hvis Susåen ønskes midlertidig omlagt ved passagen, kan der være
risiko for nedstrøms påvirkning inden for Natura 2000-området. Hvis Susåen underbores
på dette sted, usanset at passagen sandsynligvis sker uden for Natura 2000, så kan der
næppe ske væsentlige påvirkninger af Natura 2000-området. Denne vurdering
forudsætter, at der ikke er nogen væsentlig risiko for, at underboringen medfører
påvirkninger af Natura 2000, fx i forbindelse med ulykker.

Tabel 1. Natura 2000-områder, som passeres eller ligger meget nær
planlægningsområdet. Projektets omfang nær Natura-2000 fremgår af tabellen.
Der er i denne tabel ikke taget hensyn til de endnu ikke vedtagne forslag til
www.amphi-consult.dk
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ændringer i Natura 2000 grænser, som er fremlagt af miljøministeriet i december
2017
Delprojekt

Natura 2000

Forventet anlægsarbejde

(Navn og
nummer)
Jylland Vest

Blåbjerg Egekrat,
Lyngbos Hede og
Hennegårds Klitter
(N83)

Underboring og gravning i
prioriterede naturtyper.

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Jylland Øst

Svanemose, (N226)

Intet anlægsarbejde i selve
Natura 2000

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Fyn

Lillebælt mm.
(N112)

Intet anlægsarbejde i selve
Natura 2000

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Fyn

Odense Å med
Hagerup Å, Sallinge
Å og Lindved Å,
(N114)

Underboring af å og naturtyper i
tilknytning til åen inden for
habitatområdet. Dermed intet
anlægsarbejde i Natura 2000

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Sjælland

Suså, TystrupBavelse Sø,
Slagmosen,
Holmegårds Mose
og Porsmose
(N163).

Underboring af å og naturtyper i
tilknytning til åen inden for
habitatområdet. Dermed intet
anlægsarbejde i Natura 2000

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

To passager i
projektet (Suså og
Vasegrøften)

Elprojekt Haslev

Søer ved
Bregentved og
Gisselfeldt (N161)

Planlægningsområde overlapper
Natura 2000-område

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Elprojekt Haslev

Suså, TystrupBavelse Sø,
Slagmosen,
Holmegårds Mose
og Porsmose
(N163).

Anlægsarbejdet passerer den
øverste del af Suså.
Sandsynligvis er passagen
umiddelbart opstrøms Natura
2000

Væsentlighedsvurdering
skal udarbejdes.

Bemærk dog, at den viste N2000
grænse på denne strækning ikke
er retvisende, da Susåens er lagt
tilbage i naturligt forløb

www.amphi-consult.dk

14

3.2
3.2.1

Bilag IV-arter
Relevante arter

Dyre- og plantearter opført på Habitatdirektivets bilag IV er omfattet af direktivets særlige
artsbeskyttelse. Den internationale beskyttelse placerer påvirkninger af bilag IV-arterne i
den højeste kategori i forhold til ”vigtighed”. I den følgende tabel fremgår de arter fra
Habitatdirektivets bilag IV, som vurderes at forekomme i planlægningsområdet. Det
vurderes samtidig, hvilke arter der kan blive påvirket væsentligt, samt hvilke arter der ikke
påvirkes væsentligt af projektet.
Tabel 2. Liste over bilag IV-arter, som kan forekomme i planlægningsområdet samt
vurdering af projektets mulige påvirkning.
Bilag IV art

Påvirkes ikke væsentligt
af projektet

Odder

X

Ulv

X

(analyseres nærmere)

X (Kun i Jylland)

Birkemus

X (Kun på Sjælland)

Hasselmus
Flagermus (mange arter)

X

Stor Vandsalamander

X

Spidssnudet frø

X
X (Kun på Sjælland og
Fyn)

Springfrø
Løgfrø

X

Løvfrø

X

Strandtudse

X
X (Kun på Sjælland og
Fyn)

Grønbroget tudse

X

Markfirben

3.2.2

Kan påvirkes væsenligt

Lys skivevandkalv

X

Grøn mosaikguldsmed

X

Økologisk funktionalitet

Habitatdirektivet forbyder negative påvirkninger af yngle- og rasteområder for bilag IV
arterne. Det fremgår af vejledningen til Habitatbekendtgørelsen2, at påvirkninger af yngleog rasteområder kan accepteres, hvis et projekt samlet set ikke påvirker områdets
økologiske funktionalitet for de beskyttede arter. På den baggrund anses det for en
væsentlig påvirkning, hvis man må forvente at et projekt beskadiger et områdes
økologiske funktion, for en eller flere af de beskyttede arter. Omvendt anses en
påvirkning ikke for væsentlig, hvis projektet medfører risiko for, at enkelte individer
omkommer i forbindelse med projektets gennemførelse.
Begrebet ”økologisk funktionalitet” er ikke udtømmende defineret i love og vejledninger.

Vejledning til bekendtgørelse nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Naturstyrelsen,
Miljøministeriet (2011)
2
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I denne undersøgelse anvendes generelt følgende definition for påvirkning af den
økologiske funktionalitet på lokaliteter, hvor der forekommer eller kan forekomme bilag
IV-arter:


3.2.3

Indgreb der vil medføre varige negative konsekvenser for artens forekomst på
stedet. Varige negative konsekvenser defineres som en påvirket bestand, der
ikke har reetableret sig inden for en periode på fem år. En væsentlig påvirkning
vil således medføre bestandsnedgang i en periode på mere end 5 år. Nedgangen
skal være større end den forventede naturlige variation.

Bilag IV-arter der ikke påvirkes væsentligt

I Tabel 2 vises alle de bilag-IV arter som kan forekomme i planlægningsområdet.
De arter, som ikke kan blive påvirket væsentligt af projektet, er fx arter, af flyvende
insekter knyttet til søer (lys skivevandkalv og grøn mosaikguldsmed). Disse arter påvirkes
ikke væsentligt, da disse naturtyper ikke berøres af projektet.
Derudover vil projektet ikke medføre påvirkninger af store dyr med meget omfattende
evne til at flytte sig gennem landskabet som odder og ulv. Eventuelle mindre påvirkninger
af lokale levesteder vil have midlertidig karakter og derfor ikke medføre påvirkninger af
områdets økologiske funktion for disse arter.
Mange steder i projektet forventes midlertidige omlægninger af vandløb, og andre
projektrelaterede forstyrrelser i forbindelse med passage af vandløb. Odder, der lever i
tilknytning til vandløb vil ikke blive væsentligt påvirket af dette, da arten er meget mobil,
og hurtigt kan vende tilbage, når en midlertidig forstyrrelse i anlægsfasen er afsluttet.
På grund af forhåndskendskab til den regionale udbredelse af bestemte arter, kan
væsentlige påvirkninger udelukkes i følgende tilfælde:

3.2.4

-

Springfrø forekommer ikke i Jylland.

-

Birkemus forekommer kun i Jylland3.

-

Hasselmus har lokal udbredelse i Østjylland, Sydfyn og på Sjælland. Hele
planlægningsområdet er screenet af en ekspert i forhold til den kendte
udbredelse af arten. På det grundlag er det konkluderet, at projektet ikke kan
medføre væsentlige påvirkninger af hasselmus i Jylland og på Fyn, da
planlægningsområdet ligger på stor afstand af kendte bestande.

-

Grønbroget tudse forekommer ikke i Jylland og kun spredt på Fyn og Sjælland og
ikke i nærheden af planlægningsområdet.

Bilag IV-arter der kan påvirkes væsentligt

I Tabel 2 vises alle de bilag-IV arter som kan forekomme i planlægningsområdet.
I dette afsnit beskrives, hvilke væsentlige påvirkninger af bilag IV-arterne, der kan
forekomme på grund af projektet.
Indgreb, der kan påvirke områdets økologiske funktion for de beskyttede arter, anses for
væsentlige påvirkninger. Påvirkning af den økologiske funktion, som er anvendt i denne
analyse, er beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.2.
Bevarelse af områdets økologiske funktion for bilag IV-arterne bør ses over et større
areal end den enkelte lokalitet. Dette skyldes, at arter ofte forekommer i delbestande,
hvor der sker en stor udveksling af individer mellem de enkelte lokaliteter. Derfor vil et
indgreb på en lokalitet med meget få individer være af mindre betydning, hvis arten
forekommer talrigt på en nabolokalitet.
Den aktuelle undersøgelse er, pga. årstiden, udført uden mulighed for at kortlægge
bestande og bestandsstørrelser. Derfor er det vanskeligt at vurdere, hvilke potentielle
ynglelokaliteter der er vigtige, og hvilke der er mindre vigtige for de beskyttede arter. Pga.
de begrænsede data er vurderingerne foretaget med forsigtighed. Således antages det,
at der generelt ikke er mulighed for hurtig genkolonisering af en påvirket lokalitet, fordi
der ikke er data til rådighed om nabolokaliteternes bestande.

3

Møller et. al. Projekt birkemus. Naturhistorisk Museum, Århus 2011
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Væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter kan både skyldes påvirkninger af en lokalitet
(arters levested) eller påvirkninger i nærheden af en lokalitet, der risikerer at skade så
mange individer af en art, at det påvirker bestanden i en længere årrække (>5 år efter
indgrebet jf. definitionen i afsnit 3.2.2).
Tab af enkelte individer i forbindelse med projektet vil som oftest ikke påvirke områdets
økologiske funktion og dermed ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning.
Hvilke faktorer i forbindelse med projektet, der kan påvirke de enkelte arter/artsgrupper
negativt, uddybes nærmere under gennemgangen af de enkelte arter/artsgrupper i afsnit
4.

3.3

Vandløb
Passage af vandløb kan enten ske ved gennemgravning, underboring eller
underskydning.
Ved gennemgravning vil der blive lavet en midlertidig omlægning, blive pumpet vand over
rørgraven eller vandløbet lægges midlertidigt i rør for at opretholde gennemstrømningen.
Ved en omhyggelig tilrettelæggelse af arbejderne kan udgravning med de midlertidige
tiltag ofte gennemføres inden for samme dag.
For at kunne vurdere sårbarheden overfor projektet er de fysiske forhold for de enkelte
vandløbsstrækninger (lokaliteter) blevet undersøgt. På baggrund af et lettere modificeret
fysisk indeks4 kan det afgøres, hvorvidt vandløbsstrækningen fremstår homogen eller
mere varieret.
Som udgangspunkt defineres det altid som en væsentlig påvirkning at gennemgrave
vandløb med en beregnet fysisk indeksværdi på over 34, hvilket svarer til høj/god fysisk
kvalitet af vandløbet. Derudover defineres det også som en væsentlig påvirkning at
gennemgrave vandløb, der har tilstand som habitatnaturtype inden for Natura 2000områder.
Hvis det derimod forventes, at en strækning kan regenerere efter gennemgravning inden
for en periode på under fem år, defineres påvirkningsgraden ikke som væsentlig.

3.4

Naturtyper/botanik
Jordbunden og dermed vegetationen i arbejdsbæltet vil i forbindelse med anlægsarbejdet
blive helt eller delvist forstyrret. Arbejdsbæltet vil have en bredde på op til 32 m, men hvor
der er særlige hensyn, fx til bevaringsværdig vegetation, skov, anden bevoksning m.m. er
det muligt, over kortere strækninger, at reducere bredden af arbejdsbæltet til ca. 15 m.
Ved passage af beskyttede diger kan bredden af arbejdsbæltet reduceres til 4 meter
svarende til selve ledningsgravens bredde.
Generelt anvendes følgende definition af væsentlig påvirkning for et areal med botaniske
værdier:


Lokaliteter, hvor enten hele lokaliteten eller dele af lokaliteten er en veludviklet
naturtype (estimeret naturkvalitet høj, god og i nogle tilfælde moderat). Dette skal
dog betragtes som en tommelfingerregel, hvorfra der kan være afvigelser. Fx kan
visse lokaliteter med en en estimeret høj naturkvalitet vurderes at have lettere
ved at regenere end lokaliteter med en ringe (IV) estimeret naturtilstand. Dette vil
typisk afhænge af naturtypen på det aktuelle areal samt evt. vigtige strukturer i
jordbunden, som vurderes svære at gendanne.

Disse lokaliteter er så botanisk værdifulde, at der vurderes at være risiko for irreversible
skader i betydeligt omfang. Der er således en betydelig risiko for, at det tager mere end
fem år, før den botaniske værdi af arealet har nået samme værdi, som inden indgrebet
fandt sted.

Wiberg-Larsen, P. 2013: Dansk Fysisk Indeks – DFI. Teknisk anvisning, TA. nr: V05,
version: 2.0. DCE – Aarhus Universitet.
4
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For nogle af disse lokaliteter kan en væsentlig påvirkning undgås, hvis der implementeres
afværgeforanstaltninger. For andre lokaliteter kan væsentlig påvirkning kun undgås, hvis
lokaliteten ikke berøres af anlægsarbejdet.
Hvis det forventes, at en lokalitet uden implementering af afværgeforanstaltninger kan
regenerere efter gennemgravning inden for en periode på under fem år, defineres
påvirkningsgraden ikke som væsentlig.
Derudover defineres det også som en væsentlig påvirkning at gennemgrave naturtyper
fra Habitatdirektivets bilag I, der ligger inden for Natura 2000-områder.
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4

TYPER AF KONFLIKTER OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
I det følgende beskrives generelle konflikttyper og afværgeforanstaltninger. Der fokuseres
kun på potentielle væsentlige påvirkninger jf. forrige kapitel.

4.1

Natura 2000
Projektet kan muligvis medføre påvirkninger af Natura 2000 områder. Dette vurderes
nærmere i forbindelse med væsentlighedsvurderingen.. Væsentlighedsvurdering og
eventuelt konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 er ikke en del af denne rapport.

4.2

Padder (bilag IV-arter)
Padder yngler i vådområder (søer og moser). Paddernes ynglesteder er næsten altid
omfattet af generel § 3-beskyttelse. Uden for yngletiden lever de voksne padder i mange
forskellige biotoper og bevæger sig mellem disse levesteder på land og ynglestederne.
Vandringerne er koncentreret om foråret og efter yngletiden.
Det er oplyst, at linjeføringen ikke vil berøre § 3-søer. Det antages desuden, at
linjeføringen heller ikke vil berøre § 3-enge og -moser, der vurderes at være ynglelokaliteter for bilag IV-padder. Typisk vil disse enge eller moser kunne være ynglesteder
pga. temporære oversvømmelser eller permanente småsøer, der ikke fremgår af den
vejledende § 3-registrering.
Projektforudsætningerne sikrer således en vigtig afværgeforanstaltning; nemlig at indgreb
i ynglestederne undgås.
I det følgende gennemgås de situationer, hvor linjeføringen passerer gennem terrestriske
levesteder for bilag IV-padder eller passerer forbi ynglesteder for disse.

4.2.1

Passage gennem terrestriske levesteder for bilag IV-arter

Alle § 3-enge og -moser er vurderet i forhold til deres egnethed som terrestriske
lokaliteter for bilag IV-padder. Hvis en terrrestrisk lokalitet, der er vurderet som egnet
levested for en bilag IV-paddeart, bliver berørt af anlægsarbejdet, så anbefales følgende
generelle afværgeforanstaltninger:
1. Anlægsarbejdet udføres i en periode, hvor padderne ikke er aktive. For stor
vandsalamander og springfrø er denne periode 1/11-31/1 samt for stor
vandsalamanders i perioden 1/5-1/7, hvor de voksne salamandre er yngleaktive,
og ikke opholder sig på de terrestriske levesteder. For arterne spidssnudet frø,
strandtudse og løgfrø kan anlægsarbejde udføres disse steder i perioden 16/1014/3.
2. Anlægsarealet indsnævres til 15 m for at reducere tab af levested og tab af
individer. Dette uanset årstiden for anlægsarbejdet.
3. Kabelgraven står åben så kort tid som muligt, hvis arbejdet udføres i perioder,
hvor arterne benytter de terrestriske levesteder.
4. Desuden kan en anbefaling om anlæg af nyt eller restaurering af eksisterende
vandhul som kompenserende foranstaltning for tab af individer og/eller levesteder
komme på tale. Denne anbefaling kan ikke generaliseres. Vurderingen skal
afspejle størrelsen af truslen mod den ynglende bestand.
5. Hvis ikke anbefalingen angående særlige anlægsperioder kan efterkommes, så
anbefales opsætning af midlertidigt paddehegn. Midlertidige paddehegn bør
laves af fleksibel plastikdug. Det er vigtigt, at hegnet lever op til de
specifikationer, der er nødvendige for, at padderne ikke kan passere hegnet 5.
Således skal hegnet slutte helt tæt til jorden, og det er særligt vigtigt, at
afslutningerne ombukkes som anvist på Figur 2. Generelt er det meget vanskeligt
at sikre, at midlertidige paddehegn fungerer efter hensigten. Det er derfor vigtigt,
at opsætningen udføres af eller i tæt samarbejde med personer, der har stor
5

Vejdirektoratet (2011). Vejledning: Hegning langs veje (anlæg og planlægning).
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erfaring med området. På Figur 8 ses et velfungerende, midlertidigt paddehegn.
Opsætning af paddehegn vil ikke beskytte eventuelle padder, der måtte skjule sig
i det område, der graves i. Opsætning af midlertidge hegn kan, efter en konkret
faglig vurdering, helt eller delvist erstattes ved etablering af kompenserende
levesteder (jf. forrige punkt).

4.2.2

Passage forbi lokaliteter med bilag IV-arter

I forbindelse med nedgravningen af gasledningen kanden åbentstående ledningsgrav
udgøre en risiko for padder. Risikoen for, at padder fanges i åbne udgravninger, er størst
om foråret, hvor padderne vandrer i en meget koncentreret periode. Der er dog også en
risiko om efteråret samt om sommeren, hvor nyforvandlede padder spredes i landskabet.
Paddevandringer foregår hovedsageligt i døgnets mørke timer.
Der er således normalt ikke tale om en væsentlig påvirkning, hvis enkelte individer falder i
udgravningen. Den væsentlige påvirkning kan opstå, hvis store dele af en lokal bestand
risikerer at omkomme i udgravningen fx under de sæsonbestemte vandringer fra
overvintringssteder til ynglesteder om foråret.
Når linjeføringen passerer forbi lokaliteter, der er vurderet egnede som ynglesteder for
bilag IV-padder, er det i hvert enkelt tilfælde vurderet nøje, om afværgeforanstaltninger er
nødvendige. For enkelte moser og enge, der vurderes som vigtige terrestriske levesteder
for bilag IV-padder, er der også angivet afværgeforanstaltninger ved passage forbi. I
disse tilfælde er det vurderet, at ledningsgravens placering kan medføre risiko for, at
større dele af en bestand af bilag IV-padder kan omkomme i forbindelse med
sæsonbestemte vandringer.
Der anbefales ingen afværgeforanstaltninger, hvor det vurderes, at linjeføringen ikke
krydser spredningsveje mellem egnede ynglevandhuller og andre egnede levesteder.
Denne vurdering baseres på den formodede ynglelokalitets placering i forhold til egnede
levesteder for padder på land såvel som i vandhuller.
I de øvrige tilfælde, hvor afværgeforanstaltninger ved ynglesteder for beskyttede padder
er relevante, anbefales det generelt, at anlægsarbejdet udføres uden for paddernes
aktive periode. De perioder, hvor anlægsarbejde anbefales udført, fremgår af Tabel 3. I
disse perioder anses det for usansynligt, at der kan falde dyr i udgravningen i et omfang,
som har en væsentlig betydning for bestanden.
Tabel 3. Anbefalede anlægsperioder i områder med forekomst af bilag IV-padder.
Perioder hvor det anses for usandsynligt, at der kan falde dyr i udgravningen i et
omfang, som har væsentlig betydning for bestanden.
Bilag IV-padderart

Anlægsperiode hvor afværgeforanstaltninger kan undlades

Springfrø

1/11 - 31/1

Stor vandslamander

1/11 - 31/1 og 1/5-30/6

Øvrige bilag IV-padder

15/10 -15/3

Hvis det ikke er muligt at udføre anlægsarbejdet i ovennævnte perioder (Tabel 3), så
anbefales det i alle tilfælde, at ledningsgraven står åben så kort tid som muligt.
Derudover anbefales én eller flere af følgende alternativer ved passage forbi lokaliteter
med ynglende bilag IV-padder:
1. Opsætning af midlertidigt paddehegn på en strækning langs den åbentstående
ledningsgrav ved lokaliteten. Længden på den strækning, der skal hegnes,
defineres som to gange afstanden fra arbejdsområdet til lokaliteten plus
lokalitetens bredde (se Figur 6 + Figur 7). Se desuden forrige afsnit (4.2.1) for
yderligere detaljer angående opsætning af midlertidigt paddehegn. Bemærk, at
hegnet ikke kan opstilles korrekt uden en konkret faglig vurdering bl.a. baseret på
dyrens forventede vandringsretninger i anlægsperioden.
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2. Etablering af skrå sider på udgravningerne (maksimalt 45°), således at dyr, der
falder ned i graven, kan komme op igen. De skrå sider etableres som alternativ til
paddehegn (på tilsvarende strækning).
3. Nyanlæg eller restaurering af et eller flere vandhuller som afhjælpende
foranstaltning for tab af individer og/eller levesteder. Etablering af nye
ynglesteder vil i mange tilfælde kunne øge bestanden, og dermed sikre, at øget
dødelighed i forbindelse med anlægsarbejdet ikke skader områdets økologiske
funktion. Det relevante antal nye ynglesteder skal afspejle størrelsen af truslen
mod den ynglende bestand.
Såfremt en eller flere af disse afværgeforanstaltninger følges, vurderes det, at projektet
ikke vil medføre negativ påvirkning af områdets økologiske funktion for bilag IV-padder. I
hvert tilfælde bør det konkrete omfang af afværgeforanstaltninger defineres i detaljer
senere i projektforløbet.

Figur 6. Længde af midlertidig paddehegning ved passage af vandhuller med bilag-IVpadder.

Figur 7. Principskitse for afslutningerne af midlertidige paddehegn. Det er vigtigt, at
hegnet ombukkes som anvist, så man begrænser risikoen for, at de dyr, der
følger hegnet, falder i ledningsgraven ved hegnets afslutning. Hegnet skal
ombukkes imod vandringsretningen.
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Figur 8. Foto der viser et eksempel på er velfungerende, midlertidigt paddehegn.

4.3

Markfirben
Arten har ikke som padderne sæsonbestemte vandringer mellem ynglesteder og
levesteder på land. Derfor er der ikke væsentlig risiko for, at store dele af en bestand kan
fanges i en åbenstående udgravning, medmindre denne passerer gennem et levested for
arten. Projektet kan derfor kun medføre en væsentlig påvirkning af markfirben, hvis en
lokalitet bliver direkte berørt af anlægsarbejde.

4.3.1

Passage gennem lokaliteter

Lokalitetens rolle i forhold til artens generelle forekomst i området og andre eventuelle
nærtliggende lokaliteter med forekomst af markfirben er om muligt blevet vurderet.
Derudover har inventøren (med udgangspunkt i worst case scenario) vurderet varigheden
af påvirkningen af den lokale bestand af markfirben, hvis anlægsarbejdet føres gennem
lokaliteten.
Hvor der er registreret egnede levesteder for markfirben kan der være foreslået konkrete
afværgeforanstaltninger, som fremgår af resultatet tabellen (Bilag 2).

4.4

Flagermus
Flagermus yngler og raster i gamle huse og træer. Det vurderes derfor, at projektet kun
kan medføre en væsentlig påvirkning af den økologiske funktion for bestande af
flagermus, hvis en lokalitet med egnede yngle- og rasteområder bliver direkte berørt af
anlægsarbejde.

4.4.1

Passage gennem lokaliteter
Levende hegn
Levende hegn med lidt større træer fungerer ofte som spredningskorridorer for flagermus
og kan være vigtige for, at områder bevarer sin helhed som levested for flagermus. I
forbindelse med anlægsarbejdet vil dele af levende hegn skulle fældes i tilfælde af, at
disse gennemskæres af linjeføringen.
Det vurderes generelt, at en væsentlig påvirkning kan undgås, hvis arbejdsarealet
indsnævres til 15 meter ved passage af levende hegn, der forbinder skovområder.
Skovområder
Anlægsarbejdet vil medføre, at der skal fældes træer ved passage af skove. Store, gamle
træer og træer med sprækker, spættehuller eller andre hulheder benyttes ofte af
flagermus som rastesteder. Derfor kan træfældning potentielt være forbundet med en
væsentlig påvirkning af flagermusbestande. Anvendelsen af træer som rastested for
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flagermus varierer med årstiden og fra art til art. De mest sårbare perioder er om
sommeren og om vinteren.
Der findes ingen effektive erstatninger af rastesteder for flagermus i træer på kort sigt.
Flagermus er konservative i deres valg af rastesteder, og et godt træ kan blive benyttet
igennem mange generationer. Derfor bør det altid have høj prioritet at undgå at fælde
træer, som kan være rastested for flagermus.
Generelt anbefales det at undgå passager af gammel løvskov, hvor der kan forekomme
træer med hulheder. Hvor anlægstraceet passerer tæt på skovbryn med store træer,
anbefales indsnævring af anlægsarealet, hvis det dermed kan undgås at fælde træer i
skovbrynet. Dette gælder i særdeleshed sydvendte skovbryn, hvor flagermusene har
gode muligheder for at raste i solopvarmede stammer og grene.
Hvis der på en lokalitet registreres træer og trægrupper, som udgør levesteder for
flagermus, anvises i gennemgangen af lokaliteter, hvilke træer eller trægrupper, som bør
undgås ved anlægsarbejdet. I tilfælde af, at disse trægrupper ikke kan undgås, må
bevoksningerne underbores, eller der må stilles helt særlige krav til specifikke hensyn i
forbindelse med anlægsarbejdet.
Disse hensyn omfatter dels tidspunktet for fældning dels fremgangsmåde ved fældning af
træer.
Hule træer og træer med spættehuller skal generelt fældes i overensstemmelse med
bestemmelserne i Artsfredningsbekendtgørelsen 6 § 5, dvs. inden for perioden 1/9-31/10.
Fældninger inden for denne periode vil også være mere skånsomme overfor flagermus.
Den største risiko for at skade flagermus under fældning af træer er i perioden fra 1/1130/4 (overvintrende dyr) og i perioden fra 1/6-31/8 (drægtige hunner og ikke flyvefærdige
unger i ynglekolonier).
Ved behov for fældning af træer med kendt forekomst af rastende flagermus eller med et
meget stort potentiale som rastested, kan det være nødvendigt at undersøge, om der
aktuelt raster flagermus på stedet. Hvis det er tilfældet, så bør der foretages en specifik,
faglig vurdering af handlemulighederne. Disse kan fx omfatte udslusning af
flagermusene, forsigtig afskæring og flytning af de dele af træet, hvor flagermusene
raster eller gennemførelse af fældninger efter flagermusene er fløjet ud om aftenen.
Udslusning af flagermus kan kun gennemføres i få, korte perioder igennem året, hvorfor
feltundersøgelser og afværgeforanstaltninger skal planlægges i god tid.

4.5
4.5.1

Birkemus
Passage gennem lokaliteter

Birkemus er meget sårbar overfor gravearbejde, idet arten overvintrer, yngler og oftest
også raster i underjordiske reder. Ved gravearbejde i områder med birkemus risikerer
man således på alle årstider at opgrave reder med individer i.
Etablering af ledningsgrave vurderes i nogle tilfælde at kunne medføre væsentlig
påvirkning af bestande af birkemus, idet deres yngle- og overvintringsreder er placeret i
jorden i ca. 20-40 centimeters dybde. Disse underjordiske reder benyttes sandsynligvis
året rundt, herunder til overvintring i vinterhalvåret, og af hunner og unger i sommerens
ynglesæson. Opgravning af reder med birkemus vil i langt de fleste tilfælde resultere i, at
individerne dør. Det kan sjældent forudses, hvor rederne kan befinde sig.
Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt specifikke områders
potentiale for forekomster af birkemus. Afværgeforanstaltninger som beskrevet i det
følgende bør udføres på de lokaliteter, der vurderes egnede for birkemus, og hvor
påvirkningen vurderes som værende væsentlig. Hvis senere undersøgelser kan
sandsynligøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten, så kan foranstaltningerne
undlades.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekomment
vild. BEK 867 27/06/2016
6

www.amphi-consult.dk

23

Der vil kun være tale om en væsentlig påvirkning, hvis andelen af potentielt opgravede
birkemusreder kan true bestandens forekomst på lokaliteten.
Derfor vurderes det, at nedgravning af gasledningen gennem meget store egnede
levesteder (fx klitheden langs den jyske vestkyst) ikke udgør en væsentlig potentiel
påvirkning. Omvendt er der risiko for en væsentlig påvirkning ved gennemgravning af
mindre og isolerede naturarealer, der er velegnede for arten.
Ved gennemgravning af lokaliteter, der kan påvirkes væsentligt af projektet, anbefales
følgende generelle afværgeforanstaltninger. Omfanget af afværgeforanstaltninger
vurderes for hver lokalitet. Afværgeforanstaltningerne kan typisk anvendes i kombination:

4.5.2



Anlægsarbejde gennem lokaliteter for birkemus bør foretages uden for
overvintrings- og ynglesæsonen. Disse perioder er vejrafhængige, men gravning
kan som tommelfingerregel gennemføres fra ca. 15/5-15/6 og igen fra 1/9-30/97.



Anlægsbæltet reduceres til 4 m bredde i tilfælde af korte passager gennem
dige/levende hegn. Ved passage gennem andre egnede levesteder, der strækker
sig over mere end 5 meter, anbefales generelt mest mulig indskrænkning af
anlægsbæltet (dvs. maksimalt 15 m bredde).



Det skal sikres, at birkemus, der falder ned i ledningsgraven, kan komme op igen.
Dette kan sikres ved at placere ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende
ned i ledningsgraven for hver 25 m i de relevante områder. Brædderne må
maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der er vand i afgravningen, skal
brædderne placeres med 10 meters mellemrum i kabelgraven. Disse tiltag er kun
relevant i dyrenes aktive periode (1/5-31/10).



Ledningsgraven bør stå åben så kort tid som muligt.



Underboring af de egnede lokaliteter er et bedre alternativ end de andre
muligheder nævnt ovenfor.

Passage forbi lokaliteter

Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt specifikke områders
potentiale for forekomster af birkemus. Afværgeforanstaltninger som beskrevet i det
følgende bør udføres på de lokaliteter, der dels vurderes egnede for birkemus, og hvor
påvirkningen vurderes som værende væsentlig. Hvis senere undersøgelser kan
sandsynligøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten, så kan foranstaltningerne
undlades.
For hver lokalitet med potentiel forekomst af birkemus er det i hvert enkelt tilfælde
vurderet nøje, om afværgeforanstaltninger er nødvendige for at undgå væsentlig
påvirkning ved passage af linjeføringen forbi lokaliteten.
For birkemus består der en risiko for at dyrene falder ned i ledningsgraven. Hvis dyrene
ikke har mulighed for at komme op igen vil de omkomme. I perioden 1/11-30/4 er
birkemus generelt inaktive, da de i denne periode ligger i vinterdvale i deres reder i
jorden. Derfor er der ingen væsentlig risiko forbundet med anlægsarbejde forbi egnede
lokaliteter i den periode.
Uden for denne periode, dvs. i birkemusenes aktive periode, bør der implementeres
afværgeforanstaltninger, hvis arbejdsbæltet er tættere end 25 m på en lokalitet med
potentiel forekomst af birkemus. Afstanden på 25 m er fastsat ud fra undersøgelser, der
påviser, at homerange for birkemus gennemsnitligt er på ca. 1 ha8.
Det vurderes, at der næppe er risiko for, at store dele af en birkemusbestand kan
omkomme i en udgravning, der passerer forbi et levested for arten. Dette skyldes, at
arten ikke gennemfører sæsonbestemte vandringer, hvor hele bestanden samtidig flytter
sig fra et levested til et andet. Omvendt er der meget lidt viden om birkemusens levevis
og forekomst. På den baggrund anbefales afværgeforanstaltninger ved passage forbi
potentielle lokaliteter, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning i forhold til netop denne art.
Søgaard, B., & Asferg, T. (2007). Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV - til
brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser.
8 Møller JD 2007: The birch mouse Sicista betulina in Denmark – distribution, occurrence
and habitat use. Specialeafhandling fra Københavns Universitet
7
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Følgende afværgeforanstaltninger bør således anvendes ved udgravning til gasledning,
der placeres nærmere end 25 meter fra lokaliteter med potentiel forekomst af birkemus:

4.6



Foranstaltningerne skal kun implementeres, hvis anlægsarbejdet udføres i
perioden 1/5-31/10.



Ledningsgraven skal stå åben så kort tid som muligt.



Det skal sikres, at birkemus, der falder ned i ledningsgraven, kan komme op igen.
Dette kan sikres ved at placere ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende
ned i ledningsgraven for hver 25 m i de relevante områder. Brædderne må
maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der er vand i afgravningen, skal
brædderne placeres med 10 meters mellemrum i kabelgraven. Disse tiltag er kun
relevant i dyrenes aktive periode (1/5-31/10).

Hasselmus
Undersøgelserne i forbindelse med denne opgave har kortlagt potententialet for
forekomst af hasselmus på en række lokaliteter. Som udgangspunkt er der kun foreslået
afværgeforanstaltninger, hvis linjeføringen passerer gennem egnede levesteder for arten.
Det skyldes, at denne art langt overvejende spredes i bevoksninger (levende hegn, krat
og skove).
Afværgeforanstaltninger som beskrevet bør udføres for de lokaliteter, der vurderes
egnede (potentiel forekomst) for hasselmus, medmindre senere undersøgelser kan
sandsynliggøre, at arten ikke forekommer på lokaliteten.

4.6.1

Passage gennem lokaliteter

Hasselmusen er særligt sårbar over for anlægsarbejde på deres levesteder. Specielt
sommerperioden (1/7-30/9) er kritisk for arten. Dette skyldes, at det kan have store
konsekvenser, hvis træfældning/buskrydning i forbindelse med anlægsarbejdet medfører,
at ungekuld af hasselmus går tabt. Arten har en meget lav effektiv populationstæthed og
yngler kun én gang årligt. En bestand af arten er således væsentlig mere sårbar i tilfælde
af mislykket yngel end de fleste andre småpattedyr.
Anlægsarbejde på levesteder i hasselmusens vinterdvaleperiode (1/11-30/4) kan også
være problematisk, da eventuelle overvintrende individer kan omkomme ved
gravearbejdet. Vinterperioden er dog mindre problematisk end sommerperioden.
For at undgå væsentlig påvirkning af hasselmus, bør der implementeres
afværgeforanstaltninger de steder, hvor det vurderes, at arten kan leve. Implementering
af nedenstående afværgeforanstaltninger skal igangsættes, inden anlægsarbejdet
påbegyndes. Dette er vigtigt, da hasselmusen etablerer sig meget langsomt og har en
ringe spredningsevne. Desuden er bestandstætheden typisk lav (2-4 individer pr. ha)
samt reproduktionsraten så lille, at en lokal bestand meget nemt risikerer at uddø, hvis
kvaliteten som levested af artens få og udsatte levesteder forringes.
Forslagene kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Det endelige omfang af
afværgeforanstaltningerne skal fastlægges i samarbejde med en ekspert, når
anlægsperioden er kendt:
•

Mest mulig indskrænkning af anlægsbæltets bredde (max 15 m bredde)
og maksimalt 4 m ved passager gennem levende hegn.

•

Inden anlægsarbejdet påbegyndes udplantes bærbuske uden for
anlægsbæltet.

•

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, udlægges kvasdynger på hver side
af anlægsbæltet, for at sikre mulighed for uforstyrret overvintring. Derved
kan det forhåbentlig undgås, at hasselmus vælger steder til vinterdvale
inden for anlægsbæltet.

•

Supplerende beplantning aflevende hegn.

•

Supplerende beplantning af skovbryn med hassel, brombær, hindbær
m.fl.
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4.6.2

Passage forbi lokaliteter

Som udgangspunkt antages det, at passage forbi lokaliteter ikke vil kunne medføre
væsentlig påvirkning og dermed heller ikke afføde afværgeforanstaltninger. Dette
forudsætter, at anlægarbejdet holder en afstand på mere end 10 m fra de definerede
lokaliteter, der udgør egnede levesteder for hasselmus.

4.7

Vandløb
Der er kun foretaget vurderinger af påvirkningen for de vandløbsstrækninger, der direkte
gennemskæres af linjeføringen.

4.7.1

Passage gennem lokaliteter

Passage af vandløb kan enten ske ved gennemgravning eller ved underboring. Ved
gennemgravning vil der blive lavet en midlertidig omlægning af vandløbet for at
opretholde gennemstrømningen. Der er også mulighed for midlertidigt at pumpe vand
forbi, mens arbejdet pågår, eller vandløbet kan lægges i et rør, som der efterfølgende kan
graves under. Ved en omhyggelig tilrettelæggelse af arbejdet kan udgravning med de
midlertidige tiltag ofte gennemføres inden for samme dag.
Større vandløb, hvor vandgennemstrømningen ikke kan opretholdes ved midlertidige
tiltag, kan eventuelt krydses ved udgravning under vand og nedlægning af ledning i
vandfyldt grav.
En gennemgravning, samt midlertidig tørlægning af en given vandløbsstrækning vil have
meget store konsekvenser for flora og fauna knyttet til strækningen. Særligt strækninger
med et meget heterogent vandløbsmiljø med udtalte forskelle i vanddybde, substrat og
strømhastigheder kan huse en forskelligartet flora og fauna.
For langt de fleste vandløbsstrækninger vurderes det, at den tidligere flora og fauna
hurtigt vil kunne indfinde sig på strækningen igen efter at anlægsarbejdet er ophørt.
Koloniseringen af dyr og planter vil i vandløbssystemer ske relativt hurtigt, da der naturligt
vil være en konstant tilførsel af dyr og planter fra tilstødende arealer længere opstrøms
den berørte strækning.
For vandløbstrækninger, hvor det vurderes, at gennemgravning vil udgøre en væsentlig
påvirkning, og det vil tage mere end 5 år førend det tidligere plante- og dyreliv har
indfundet sig igen, er den eneste anbefalede afværgeforanstaltning at lokaliteten undgås,
enten ved ændret linjeføring eller underboring.
For de resterende vandløbsstrækninger vurderes det, at gennemgravning ikke vil
medføre væsentlige påvirkninger, såfremt følgende afværgeforanstaltninger
implementeres:

-

-

Anlægsbæltet reduceres til 4 m for at minimere direkte fysisk påvirkning (opgravning)
af fisk og smådyr i vandløbet. En reduktion af anlægsbæltet vil også reducere skader
på vandløbets morfologi.

-

Der indarbejdes foranstaltninger under den midlertidige omlægning, som minimerer
sedimentationen af opgravet materiale nedstrøms af hensyn til dyrelivet i og på
vandløbets bund. Dette kan fx omfatte etablering af midlertidigt sandfang under
omlægningen.

-

De steder, hvor der forekommer ørred, anbefales det, at anlægsarbejdet foregår i
perioden fra 1/6-30/9 for at undgå perioden, hvor æg fra ørreder klækker (marts-maj),
samt gydeperioder (oktober-februar). Undersøgelserne, som er udført i denne
sammenhæng, har ikke fastlagt forekomst af gydeområder for ørreder.
Der udlægges træ, sten og øvrigt substrat på en måde, der fremmer en stor fysisk
variation således, at strækningen efterlades med en tilsvarende eller større fysisk
variation end tidligere.
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4.8

Naturtyper/botanik
Der er kun væsentlige påvirkninger af botaniske værdier for lokaliteter, der direkte
berøres af anlægsbæltet. Det må understreges, at omfanget af afværgeforanstaltninger
defineres af § 3-myndigheden.

4.8.1

Passage gennem lokaliteter

Forstyrrelse af jordlagene i forbindelse med anlægsarbejdet kan betyde, at områder med
artsrig flora påvirkes væsentligt. Dels er der risiko for, at artssammensætningen af planter
ændres irreversibelt, og dels kan plantearter med en fåtallig forekomst helt forsvinde.
Ved botanisk betydningsfulde lokaliteter kan det i nogle tilfælde være problematisk at
afrømme muldlaget.
På særligt betydningsfulde botaniske lokaliteter kan man derfor alternativt skrælle
tørvelaget af og lægge det tilbage efter endt anlægsarbejde. Dermed undgås den
opblandning som sker, når muldlaget afrømmes og lægges i depot.
Som udgangspunkt vurderes det, at gennemgravning af § 3-arealer med en ringe (IV)
eller dårlig (V) estimeret naturtilstand ikke vil medføre en væsentlig påvirkning. Dermed
vil der ikke være behov for afværgeforanstaltninger.
Derimod vurderes det generelt, at § 3-arealer med enten høj (I), god (II) eller moderat (III)
estimeret naturtilstand kan være så botaniske værdifulde, at indgrebet kan medføre en
væsentlig påvirkning af lokaliteten. For nogle lokaliteter kan denne påvirkning muligvis
ikke afbødes gennem afværgeforanstaltninger, og den eneste mulighed kan derfor være
at undgå eller underbore lokaliteten. For andre lokaliteter (fx klit- og hedenaturtyper) vil
påvirkningen typisk være af midlertidig karakter.
Generelt vurderes det, at en eller flere af de følgende afværgeforanstaltninger vil kunne
afbøde væsentlige påvirkninger af de botaniske lokaliteter:


Indsnævring af arbejdsbæltet mest muligt (< 15 m) i stedet for 32 m. Derved
vil den arealmæssige udstrækning af indgrebet halveres.



Det afrømmede muldlag fra anlægsbæltet lægges i midlertidigt depot uden
for naturområdet. Alternativt (på de mest følsomme lokaliteter) afskrælles
tørvelaget forsigtigt uden opblanding, vandes under anlægsarbejdet og
tilbagelægges efter anlægsarbejde.



De beskyttede arealer omkring ledningsgraven sikres med køreplader under
arbejdet.

Udover de angivne generelle hensyn, vil § 3-myndigheden (kommunen) typisk stille
specifikke krav i forbindelse med en konkret § 3-dispensation. Det er vigtigt at
understrege, at tilstandsændringer af § 3-beskyttede arealer altid kræver en dispensation
fra Naturbeskyttelsesloven. De fleste former for anlægsarbejde på fredskovsarealer
kræver også en tilladelse i forhold til Skovloven.
I hvert tilfælde må det konkrete omfang af afværgeforanstaltninger defineres i detaljer
senere i projektforløbet.
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5
5.1

METODEBESKRIVELSE FOR UNDERSØGELSER
Oversigtskort og grid
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledning og elkabler, der
indgår i projektet. Samtidig vises det nummererede grid, der er udlagt over
planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt ved feltarbejdet og i
afrapporteringen, dels for automatisk at kunne generere feltkort og dels for hurtigt at
kunne lokalisere placeringen af de omtalte lokaliteter.
Tabel 4. Opdeling af delprojekterne i et nummereret grid, som fremgår af Bilag 1.

5.2

Delprojekt

GRID

Jylland vest

1-23, 378

Jylland øst

24-87, 369-383 (dog ikke 378) og 419-431

Fyn

88-215

Sjælland

216-368 (følgende grid udgår på grund af
ændringer i ledningstracéet: 323, 324, 327-329,
331-333, 335-368)

Elprojekt Blangslev

406-417 og 312-314 (medtager dog kun lokaliteter,
der ikke i forvejen er omfattet af delprojekt
Sjælland)

Elprojekt Haslev

384-405 og 311-312 (medtager dog kun lokaliteter,
der ikke i forvejen er omfattet af delprojekt
Sjælland)

Udvælgelse af lokaliteter
De besigtigede lokaliteter er dels udvalgt af Energinet og dels af Amphi Consult. Kriterier
for udvælgelse af lokaliteter fremgår af det følgende.

5.2.1

Lokaliteter udvalgt af Energinet

Energinet har på forhånd udvalgt lokaliteter til undersøgelsen. De konkrete lokaliteter er
fremsendt til Amphi Consult ad flere omgange.
Lokaliteter udvalgt af Energinet er baseret på en gennemgang af planlægningsområdet i
kombination med tilgængelig information om vejledende § 3-beskyttelse, fredskov mv.
Energinets lokaliteter er navngivet med et femciftret objektID, der anvendes som
lokalitetsnavn.
Lokalitetstypen (”Note_2”) er defineret af Energinet på forhånd. Lokalitetstypen sikrer en
grov kategorisering af de undersøgte lokaliteter.

5.2.2

Lokaliteter anbefalet/udvalgt af Amphi

Udover de lokaliteter, som blev udvalgt af Energinet, blev en række yderligere lokaliteter
udvalgt af Amphi Consult, dels inden feltarbejdet og dels under feltarbejdet.
Lokaliteter udvalgt af Amphi Consult nummereres i objektID-kolonnen fortløbende fra 1
og frem. Dette nummer anvendes som lokalitetsnavn.
Supplerende lokaliteter udvalgt inden feltarbejdet
Den største lokalitet, som var udvalgt på forhånd af Energinet, var en hede i Blåbjerg
Plantage (lokalitet 24425) på over 90 hektar. Denne lokalitet vurderes at være for stor til
at håndtere i én omgang. Lokaliteten er derfor opdelt i syv dele (nye lokaliteter) med
størrelser fra 6 til 18 hektar.
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I forhold til bilag IV-arterne birkemus (kun Jylland) og hassemus (kun Sjælland) er blot
enkelte potentielle levesteder for arterne udvalgt til undersøgelse af Energinet. Derfor
blev det aftalt, at Amphi Consult udarbejdede forslag til supplerende lokaliteter. Formålet
med at udvælge supplerende lokaliteter for disse to arter var at sikre tilstrækkeligt med
detaljer i undersøgelsen til at kunne vurdere det samlede projekt i forhold til arterne. De
supplerende lokaliteter blev udvalgt blandt ådale, udyrkede arealer og skovområder, som
passeres af planlægningsområdet. Udvælgelsen er udført af de tilknyttede eksperter for
hhv. birkemus (Julie Dahl Møller) og hasselmus (Helle Vilhelmsen).
Supplerende lokaliteter udvalgt i felten
I forbindelse med feltarbejdet er der udvalgt supplerende lokaliteter inden for
planlægningsområdet. Disse supplerende lokaliteter er udvalgt til undersøgelse i de
tilfælde, hvor inventøren i felten har vurderet, at projektet potentielt kan medføre
påvirkninger af botaniske lokaliteter og/eller arter, som ikke i forvejen er inddraget i
undersøgelsen.
Kriterierne for at inddrage ekstra lokaliteter beliggende inden for planlægningsområdet
var som følger (bemærk også kriterier for ikke at udvælge nye lokaliteter):

5.3



Lokaliteter, der ikke i forvejen er udvalgt, hvor projektet potentielt kan medføre
væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter (særlig fokus skal rettes på potentielle
levesteder for markfirben, som ikke i forvejen er udvalgt).



Lokaliteter, der ikke i forvejen er udvalgt, som på baggrund af den aktuelle
tilstand, vurderes at være omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.



Der blev IKKE udvalgt supplerende lokaliteter til undersøgelse blandt § 3arealer, der allerede fremgår af den vejledende registrering. Disse var i forvejen
fravalgt ved Energinets luftfotogennemgang på baggrund af tilstrækkelig
eksisterende viden (derfor blev det aktuelle § 3-lag vist på alle feltkort). Dog er
der i særlige tilfælde tilvalgt § 3-lokaliteter, hvis inventøren har anset dem for
væsentlige i forhold til projektets påvirkning af bilag IV-arter.



Der blev IKKE udvalgt supplerende lokaliteter, som potentielt kunne blive
indirekte påvirket pga. afvanding. Det skyldtes, at projektets rammebetingelser
er, at anlægsarbejdet udføres således, at afvanding af naboområder undgås.



Nye lokaliteter er ved databehandling tilføjet til den samlede fortløbende
lokalitetsnummerering.



Nye dellokaliteter fx i skove nummereres med den oprindelige lokalitets
navn+fortløbende nummer (fx lokalitet XXX_01).

Undersøgelsestyper
De nedenstående lokalitetstyper udsættes for en eller flere undersøgelsestyper, som
beskrives i det følgende.
Tabel 5. Lokalitetstyper og undersøgelsestyper
Lokalitetstype (Note_2)

Undersøgelsestype

Sø=vandhul

Padder

Overdrev

Botanik/markfirben

Mose

Botanik/padder

Eng

Botanik/padder

Hede

Botanik/markfirben

Fredskov

Flagermus/botanik

Dige/levende hegn

Flagermus/markfirben

Vandløb

Fysisk indeks

Birkemus

Birkemus
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(lokalitet med flere naturtyper udvalgt til
denne art)
Hasselmus
(lokalitet med flere naturtyper udvalgt til
denne art)

5.3.1

Hasselmus

Padder

Denne undersøgelsestype er benyttet på lokalitetstyperne ”Sø” samt på ”Mose” og ”Eng”,
da disse lokalitetstyper desuden ofte er velegnede leve- og rastesteder for beskyttede
paddearter.
Registreringen omfatter vurdering af hvilke arter, der kan forekomme på lokaliteten, samt
vurdering af lokalitetens potentiale som yngle- og rasteområde for de særligt beskyttede
bilag IV-arter (egnet, måske egnet eller uegnet).
En del af sø-lokaliteterne er genbesøgt i juni 2018 netop for at undersøge den aktuelle
forekomst af padder. Lokaliteter til genbesøg er udvalgt ud fra en prioritering, som
beskrevet i kapitel 12. Ved genbesøg i juni 2018 er forekomst af padder undersøgt i
henhold til teknisk anvisning for overvågning af padder9. På de undersøgte lokaliteter er
vurderingen af lokaliteternes potentiale opdateret på baggrund af undersøgelsens
resultat.
Der er taget mindst ét repræsentativt billede af hver lokalitet.

5.3.2

Markfirben

Registrering af potentielle lokaliteter for markfirben er foretaget i samme dataformat som
padder (forrige afsnit).
Levesteder for markfirben kan være ganske små og relativt svære at erkende på luftfoto.
Bortset fra Blåbjerg Klitplantage, hvor markfirben på forhånd vides at forekomme, har
Energinet ikke udpeget lokaliteter, som særligt skal vurderes for egnethed for markfirben.
Lokaliteterne gennem Blåbjerg Klitplantage (i alt næsten 100 ha) er opdelt i syv mindre
dele på forhånd.
Alle lokaliteter af typerne ”Overdrev”, ”Hede” og ”Dige/levende hegn” er imidlertid vurderet
i forhold til markfirben. Der er dog kun udfyldt padde/krybdyrskema, hvis det er vurderet,
at lokaliteten har potentiel værdi for markfirben.
På baggrund af inventørens oplevelser og erfaringer i forbindelse med det øvrige
feltarbejde, har inventørerne i felten udpeget yderligere lokaliteter, som kan være mulige
levesteder for markfirben. Ved udvælgelse og nummerering er kriterierne i afsnit 5.2.2
fulgt.
Der er taget mindst et repræsentativt billede af hver lokalitet.

5.3.3

Flagermus

Undersøgelsestypen har været anvendt på lokalitetstyperne ”fredskov” og ”dige/levende
hegn”, for sidstnævnte lokalitetstype dog kun i de tilfælde, hvor arealet er træbevokset.
Hvis der forekommer potentielt værdifulde træer for flagermus i andre lokalitetstyper (fx
”moser”), så er undersøgelse af flagermus også inkluderet på disse arealer.
Undersøgelser af faktisk forekomst af flagermus er på grund af tidspunktet på året
fravalgt. Der kunne ikke registreres flagermus i forbindelse med besigtigelserne, som alle
er foretaget i perioden oktober 2017 til januar 2018. I den periode er flagermus i dvale.
Vurderingen af potentielle konflikter tager derfor udgangspunkt i forekomst af strukturer
(gamle og hule træer), der fremmer flagermusenes muligheder for at bruge lokaliteten
som yngle- og rasteområde. Der fokuseres generelt ikke på vurdering af ledelinjer,
Søgaard, Adrados og Fog (2018): ”Overvågning af padder”, Teknisk anvisning til
ekstensiv overvågning, TA nr. 17 version 2 (17/4-2018). Aarhus universitet, DCENationalt Center for Miljø og Energi.
9
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bortset fra få væsentlige ledelinjer mellem vigtige skovlokaliteter, hvor påvirkningen kan
reduceres ved begrænse anlægsbredden fra 32m til 15 m.
De relevante strukturer med betydning for artsgruppen er for hver lokalitet blevet
registreret på et særligt feltskema til besigtigelser for flagermus.
Besigtigelsen har kun taget udgangspunkt i registrering af træer med stort potentiale som
rastesteder for flagermus. Grundlaget for denne vurdering beskrives nærmere under
feltarbejdet, fx om vurderingen baseres på iagttagelse af synlige huller eller andre forhold
(fx sprækker mellem grene, løs bark, tæt bevoksning med epifytter).
Registrering af hule træer og træer med spættehuller, er både relevant ved vurdering af
konflikter i forhold til flagermus og ved overholdelse af lovbestemte krav til fældningstidspunkt.
Områder med hule træer og andre træer, der anses at have et særlig stort potentiale som
rastested for flagermus gennemgås i feltskemaet.
For hver lokalitet er området vurderet i forhold til egenthed for flagermus i tre grupper:


Træer med stort potentiale for flagermus observeret i potentielt ledningstracé (A).



Forekomst af træer med mindre potentiale for flagermus (B).



Områder uden træer med potentiale som rastesteder (C).

Afrapporteringen omfatter et lokalitetsskema (se nedenfor) for hver undersøgt lokalitet,
samt eventuel markering på kort af områder med værdifulde træer for flagermus.
For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).
Undersøgelser af flagermus for lokalitetstypen ”Dige/levende hegn” er begrænset til det
område som Energinet har markeret til undersøgelse på feltkortene. Der er i enkelte
tilfælde udvalgt nye lokaliteter af typen, hvor der i felten er observeret træer med
potentiale som rastested for flagermus. Ved udvælgelse og nummerering er fulgt
kriterierne i afsnit 5.2.2.

5.3.4

Birkemus

Undersøgelser for denne art er foretaget på lokalitetstypen ”Birkemus”.
Undersøgelserne omfatter en ekspertgennemgang af lokaliteten inden for
planlægningsområdet. Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og
strukturer, som vurderes at være potentielle levesteder for arten.
Det må understreges, at det ikke er muligt at undersøge artens aktuelle forekomst på
lokaliteten med den anvendte fremgangsmåde.
De relevante strukturer med betydning for arten er defineret i forvejen og registreres på et
særligt feltskema og/eller beskrives i tekst.
For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).

5.3.5

Hasselmus

Undersøgelser for denne art er foretaget på lokalitetstypen ”Hasselmus”.
Undersøgelserne omfatter en ekspertgennemgang af lokaliteten inden for
planlægningsområdet. Ved gennemgangen har eksperten registreret bevoksninger og
strukturer, som vurderes at være potentielle levesteder for arten.
I det omfang det er muligt, er sommerreder eller andre spor registreret. Det må dog
understreges, at det kun ved fund af sommerreder eller andre spor er muligt at påvise
artens aktuelle forekomst på lokaliteten.
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For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).

5.3.6

Vandløb

For alle undersøgte vandløb, har Energinet på forhånd udpeget den strækning, hvorpå de
fysiske forhold skulle beskrives. Vandløbsstrækninger, der krydses af linjeføringen, er
udvalgt til besigtigelse.
Vandløb krydses enten ved gennemgravning, underboring eller underskydning.
Vandløbsstrækningens fysiske forhold er beskrevet ved brug af en reduceret version af
Dansk Fysisk Indeks også kaldet DFI 10 .
Den tekniske anvisning for ”Operationel overvågning” er fulgt med følgende reduktioner
og modifikationer:
-

Alle parametre er vurderet med udgangspunkt i netop den strækning, der er
udvalgt til undersøgelse. Strækningerne er oftest mindre end de 100 m, som
foreskrevet i den tekniske anvisning.

-

Breddevariation inden for den undersøgte strækning er vurderet (der er ikke lavet
opmålinger for at bestemme CV-værdi).

-

Høller og stryg (% af optimalt antal) skal angives ud fra den udvalgte
vandløbsstrækning (oftest langt under 100 m). For hver lokalitet er det optimale
antal derfor blevet korrigeret i forhold til længden af den undersøgte strækning.

Den naturlige afstand imellem høller og stryg anses jf. den tekniske anvisning til at være
5-7 gange vandløbets bredde. Karakteren ”Høller og Stryg (% af optimalt antal)” er
beregnet under forudsætning af, at den optimale afstand imellem hvert sæt høl+stryg er 7
gange vandløbets bredde. Således er det optimale antal høller og stryg beregnet ud fra
formlen: optimalt antal høller og stryg = (længde af undersøgt strækning) / (7 gange
gennemsnitlig vandløbsbredde). Den ønskede parameter er dernæst fundet ved at
dividere det optalte antal (høller+stryg) med de beregnede optimale antal.
Til brug for indsamling af data er der anvendt et feltskema, som er modificeret fra bilag
6.2 i den tekniske anvisning (”operationel overvågning”). På baggrund af udfyldt skema
med stræknings-, vandløbs- og substratparametre er en indeksværdi beregnet for
vandløbsstrækningen. Indeksværdien vil ikke helt svare til DFI, da enkelte parametre som
nævnt er modificeret.
I situationer med høj vandføring i vandløbet har det ikke i alle tilfælde været muligt at
udfylde felter med dækningsgrader af undervandsplanter og bundsubstrater. I nogle
tilfælde er der foretaget en ret grov vurdering af disse. Det er anført i tekstfeltet, hvis det
ikke har været muligt at udfylde skemaet i et omfang, så indeksværdien kunne beregnes.
Som for alle øvrige lokaliteter er der taget mindst ét billede af lokaliteten. Desuden er
hver lokalitet beskrevet kortfattet i et kommentarfelt.
For alle undersøgte vandløbsstrækninger er der lavet en vurdering af deres sårbarhed
overfor det konkrete projekt, herunder om naturværdierne kan retablere sig inden for en
kortere tidsperiode efter en eventuel gennemgravning.
For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).

Wiberg-Larsen og Kronvang: Dansk Fysisk Index-DFI, Teknisk anvisning V-05, Version
2.3 (5/4-2016).
10
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5.3.7

Naturtyper/botanik
§ 3-områder
De botaniske undersøgelser har taget udgangspunkt i ”Teknisk anvisning til besigtigelse
af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mv”11. Der er udfyldt § 3feltskemaer som en basisregistrering (arter og struktur). Der er således lavet en
planteliste for hele arealet, men der er ikke udlagt dokumentationscirkler. Der kan ikke
efterfølgende beregnes en naturtilstand uden en artsliste for en dokumentationscirkel.
Med baggrund i de botaniske undersøgelser og områdets beskaffenhed i øvrigt er den
botaniske værdi for alle lokaliteter vurderet på en skala fra 1 (I) til 5 (V), med 1 som det
bedste (”estimeret naturtilstand”). Skalaen er defineret i den tekniske anvisning.
I forbindelse med feltarbejdet er der for alle undersøgte lokaliteter lavet en foreløbig
vurdering af, om arealet er omfattet af § 3-beskyttelsen.
For alle undersøgte lokaliteter er der endvidere lavet en vurdering af behovet for
afværgeforanstaltninger. Denne vurdering er baseret på en zonering af lokaliteten i tre
kategorier (GRØN, GUL og RØD) baseret på arealets sårbarhed overfor det konkrete
projekt. For nogle lokaliteter er hele arealet placeret i én kategori. Det indgår i
vurderingen om naturværdierne kan retablere sig inden for en kortere tidsperiode efter en
evt. gennemgravning:
-

Kan naturværdierne genskabes hurtigt (1-5 år) uden særlige forholdsregler i
anlægsperioden, så tilhører lokaliteten GRØN kategori.

-

Kan naturværdierne genskabes hurtigt (1-5 år) MED implementering af særlige
forholdsregler i anlægsperioden, så tilhører lokaliteten GUL kategori.

I vurderingen indgår også, hvorvidt naturværdierne er homogent fordelt på lokaliteten.
Hvis der er dele af lokaliteten, som vurderes særligt værdifuld og derfor skal friholdes for
anlægsarbejde, så skal disse arealer placeres i RØD kategori. Voksesteder for særligt
sjældne, rødlistede eller bevaringsværdige arter er tillige markeret i RØD kategori.
Generelt er en placering i rød kategori ensbetydende med, at det vurderes, at
naturværdierne ikke genskabes inden for en periode på 5 år uanset implementering af
afværgeforanstaltninger.
Der er taget mindst ét repræsentativt billede af hver lokalitet.
For hver lokalitet er behovet for afværgeforanstaltninger vurderet jf. det generelle skema
for afværgeforanstaltninger. Herunder inddeling og eventuel zonering af lokaliteten i de
tre kategorier GRØN, GUL og RØD (se afsnit 5.4).
Fredskove
For skove er der foretaget en registrering af beskyttede småbiotoper. Uanset størrelse er
småbiotoper i skovene med § 3-tilstand naturtypebestemt og markeret på kortbilag
(beskyttet efter Skovlovens § 28). Der er ikke optaget artslister fra disse lokaliteter, men
lokaliteternes fysiske tilstand er beskrevet kortfattet.
Småbiotoperne er navngivet som hovedlokalitetens nummer med fortløbende
nummerforlængelse fx XXX_01 osv.
Undersøgelserne i fredskove er fokuseret geografisk i forhold til, hvilke muligheder der er,
for at linjeføringen ændres. Således er undersøgelsesområdet ved skovpassagerne
væsentligt begrænset i flere situationer.
Natura 2000-områder
De steder, hvor der planlægges jordarbejde inden for Natura 2000-områder er der udført
en skærpet botanisk undersøgelse med fokus på lokal forekomst af naturtyper på
Habitatdirektivets bilag I, de såkaldte habitatnaturtyper.
Disse undersøgelser er kun udført i den vestligste del af undersøgelsesområdet i
Blåbjerg Klitplantage. Én lokalitet (nr 44825, grid 2 på 1,83 ha) omfatter de arealer, der
kan blive gennemgravet, inden for habitatområdegrænsen (se nedenstående kort).

”Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens
§3 mv”. Version 1.04, juni 2010 (Fredshavn m.fl., Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus
Universitet.
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For denne lokalitet er der foretaget en detaljeret botanisk registrering med angivelse af
naturtyper fra habitatdirektivets bilag I.
For hver registreret habitatnaturtype er reetableringstiden efter endt anlægsarbejde
blevet vurderet, og forslag til reetableringsmetoder angives på skemaet for
afværgeforanstaltninger.

Figur 9. Inden for lokaliteten med lokalitet 44825 (1,83 ha) kortlægges forekomsten af
habitatnaturtyper. Arealet vest for den blå linje ligger inden for habitatområdet.
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5.4

Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger
Planlægningsområdet og ledningstracé vises på kortbilag. Ved vurdering af konflikter og
behov for afværgeforanstaltninger, tages der udgangspunkt i det fremsendte forslag til
placering af gasledning og højspændingskabel.
Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger for lokaliteter, der berøres direkte af
anlægsarbejdet udføres for lokaliteten i hele planlægningsområdet. Dette er udført fordi,
der senere kan opstå behov for at flytte ledningens placering. Behovet for
afværgeforanstaltninger er derfor vurderet ud fra, at den enkelte lokalitet i
planlægningsområdet vil blive direkte berørt af anlægsarbejdet.
For søer er behov for afværgeforanstaltninger dog vurderet ud fra andre kriterier, da
projektbeskrivelsen forudsætter, at søer aldrig vil blive berørt af anlægsarbejdet. Behov
for afværgeforanstaltninger for søer vurderes derfor kun i forhold til anlægsperiodens
potentielle påvirkning af de bilag IV-padder, der har søen eller søens umiddelbare
nærhed som levested. Vurderingen tager afsæt i den indbyrdes placering af søen,
ledningsgraven og relevante terrestriske habitater for de pågældende arter. Derfor
forholder vurderingen sig kun til det konkrete forslag til placering af gasledningen som vist
på kortbilag. Hvis ledningsgraven flyttes, må der derfor påregnes behov for at opdatere
vurderingerne.
I tabellen med afværgeforanstaltninger (Bilag 2) angives det, hvilken farvekategori den
enkelte lokalitet placeres i. Kategorierne baseres på behovet for afværgeforanstaltninger.
Der anvendes tre forskellige kategorier (grøn, gul og rød). En enkelt lokalitet kan desuden
indeholde flere forskellige farvekategorier, hvis det pågældende areal varierer i sårbarhed
overfor projektets påvirkninger. I det følgende defineres de forskellige kategorier.

5.4.1

Grøn kategori

På lokaliteter i denne farvekategori vil projektet ikke medføre væsentlige påvirkninger af
naturværdierne, og der er intet behov for afværgeforanstaltninger, hvis anlægsarbejdet
påvirker lokaliteten. Naturværdierne knyttet til lokaliteten vurderes at kunne genskabes
inden for ca. 5 år, selv om ingen afværgeforanstaltninger implementeres.
Søer vil pr. definition ikke blive berørt af anlægsarbejdet. Søer placeres derfor som
udgangspunkt altid i grøn kategori, medmindre anlægsarbejdet nær søen kan påvirke
bilag IV-paddearter, som måtte yngle i søen. Den grønne farve for søer illustrerer
således, at der ikke forventes væsentlige naturpåvirkninger ved planlægningsområdets
passage forbi søen.
Det må understreges, at søer placeret i den grønne kategori ikke må påvirkes direkte af
anlægsprojektet uden fornyet vurdering. Det skyldes at alle søer er omfattet af § 3beskyttelse, og at det ligger uden for denne opgave at vurdere konsekvenserne ved, at
projektet passerer gennem en sø.

5.4.2

Gul kategori

På lokaliteter i denne farvekategori er der på baggrund af den tilgængelige viden risiko
for, at projektet i sin nuværende udformning kan medføre væsentlige påvirkninger af
naturværdierne. Disse væsentlige påvirkninger kan minimeres ved hjælp af
afværgeforanstaltninger.
Vurderinger af projektets mulige påvirkninger af lokaliteterne kan måske ændre sig, hvis
der foretages yderligere undersøgelser. Hvis ikke yderligere undersøgelser foretages, er
det nødvendigt at implementere afværgeforanstaltninger for at undgå væsentlig
påvirkning af naturværdierne på lokaliteten.
I nogle tilfælde er afværgeforanstaltninger relevante, selv hvis anlægsbæltet blot
passerer forbi lokaliteten (det gælder for søer samt lokaliteter for birkemus). I øvrige
tilfælde er afværgeforanstaltningerne kun relevante, hvis lokaliteten påvirkes direkte af
anlægsarbejdet.
Søer placeres i gul kategori, hvis det vurderes, at det konkrete ledningstracé kan medføre
en væsentlig påvirkning af en bestand af bilag IV-padder på grund af risikoen for, at
mange individer fanges i ledningsgraven i forbindelse med sæsonbestemte vandringer. I
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disse tilfælde kan en negativ påvirkning undgås ved at implementere passende
afværgeforanstaltninger korrekt.

5.4.3

Rød kategori

Hvis lokaliteter i denne kategori påvirkes af anlægsarbejdet, vurderes det ud fra den
aktuelle viden, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af naturværdierne.
For disse lokaliteter vurderes det, at det ikke er muligt at implementere
afværgeforanstaltninger, der afbøder en væsentlig påvirkning fra projektet. Derfor bør
disse lokaliteter helt friholdes for anlægsarbejde, enten ved at undgå at lokaliteten ligger i
anlægsområdet, eller ved at underbore lokaliteten.
Vurderingen af projektets påvirkning af lokaliteten kan måske ændre sig, hvis der
foretages yderligere undersøgelser. Dette skyldes, at en del undersøgelser er udført på
en uhensigtsmæssig årstid.
Søer placeres kun i rød kategori, hvis de berøres af anlægsbæltet (32 meter omkring
ledningstracéet). Dette skyldes, at projektbeskrivelsen forudsætter, at der ikke laves
indgreb i sø-lokaliteter. Derfor må det forventes, at anlægsarbejdet undgår disse søer ved
enten at ændre tracéet eller indskrænke arbejdsbæltet.

5.4.4

Kombination (rød, gul, grøn)

I de tilfælde, hvor forskellige dele af en lokalitet har forskellige behov for
afværgeforanstaltninger, er der på baggrund af feltbesigtigelsen fremstillet et kort, der
skitserer de dele af lokaliteten, der omfattes af rød, gul og/eller grøn kategori. Disse kort
er indsat i teksten og suppleret med en kort ledsagende tekst og/eller indsat i Bilag 4.
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5.5

Placering af lokaliteter ifht. arbejdsbælte
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten.
Enkelte lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet, hvis projektet passerer
forbi lokaliteten. Dette kan skyldes, at anlægsarbejdet skaber forstyrrelser. Det kan også
skyldes, at væsentlige dele af en bestand af en given bilag IV-art på lokaliteten risikerer
at omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se tabel herunder).
Tabel 6. Lokalitetstypernes potentielle væsentlige påvirkning hvis arbejdsbæltet berører
lokaliteten direkte eller blot passerer forbi. For lokalitetstyperne ”Eng” og ”Mose”
kan der være væsentlige påvirkninger, hvis områderne fx indeholder
uregistrerede søer og temporære vandansamlinger, der kan fungere som
ynglesteder for beskyttede padder.
Direkte berørt

Passage forbi

Kan påvirkes væsentligt,
hvis arbejdsbæltet berører
lokaliteten direkte

Kan påvirkes væsentlig, hvis
arbejdsbæltet passerer forbi
lokaliteten12

Ikke relevant13

JA

Overdrev

JA

NEJ

Mose

JA

JA

Eng

JA

JA

Hede

JA

NEJ

Fredskov

JA

NEJ

Dige/Levende hegn

JA

NEJ

Vandløb

JA

NEJ

Birkemus

JA

JA

Hasselmus

JA

JA

Lokalitetstype
(Note_2)
Sø=Vandhul

Se også forudsætninger som fremgår af projektbeskrivelse. Bl.a. skal det sikres at
anlægget ikke medfører afledte eftekter på vandstanden i nabolokaliteter.
13 Søer berøres ikke af anlægsarbejdet jf. projektbeskrivelsen.
12
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6
6.1

DELPROJEKT JYLLAND VEST (RESULTATER)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det forventede tracé for gasledningen på
tidspunktet for undersøgelserne. Samtidig vises det grid der er udlagt over
planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt ved feltarbejdet og for
automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt Jylland Vest omfatter grid nr. 1-23 og 378 (se Bilag 1).
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for delprojekt Jylland Vest er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, som fremgår af nedenstående Tabel 7. De undersøgelsestyper, der er udført på
hver lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29).
Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Jylland Vest
passerer Natura 2000-område N83; ”Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds
Klitter”. Vurdering i forhold til Natura 2000-området fremgår af kapitel 3.1.
Tabel 7. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Jylland Vest). Der henvises til
detaljer, som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype
(Note_2)

6.2
6.2.1

Antal undersøgte
lokaliteter

Sø

7

Birkemus

14

Dige/levende hegn

1

Eng

5

Fredskov

1

Hede

10

Mose

5

Vandløb

4

Total

49

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet,
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Jylland Vest fremgår af Tabel 8
herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse.
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De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter
(lokalitetstyperne sø, mose, eng, birkemus og hasselmus).
Tabel 8. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Jylland Vest.
Tal i parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3.
Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø

2 (0)

2 (0)

1 (1)

0

5 (1)

0

0

0

1 (0)

1 (0)

Eng

1 (1)

3 (2)

1 (1)

1 (1)

6 (5)

Fredskov

1 (1)

0

0

0

1 (1)

Mose

1 (0)

2 (0)

2 (1)

1 (1)

6 (2)

Hede

6 (6)

4 (4)

0

0

10 (1)

Vandløb

4 (4)

0

0

0

4 (4)

Birkemus

7 (4)

5 (4)

0

2 (2)

14 (10)

22 (16)

16 (10)

4 (3)

5 (4)

47 (33)

Dige/levende hegn

Total

6.2.2

Padder

I den vestlige del af Blåbjerg Klitplantage passerer linjeføringen tværs gennem flere
potentielle leve- og ynglesteder for spidssnudet frø (grid 2 og 9). Bestanden er næppe
truet men der mangler viden om udbredelse og status for arten. Planlægges arbejde
udført i vinterhalvåret i den vestlige del af Blåbjerg Klitplantage vil påvirkningen af
spidssnudet frø være minimal. Der blev ved genbesøg i 2018 fundet spidssnudet frø på
lokalitet 30425 (grid 2) og 25225 (grid 3).
Ved Nybro (grid 21-23 og 378) er der flere egnede leve- og ynglesteder for spidssnudet
frø i form af § 3-beskyttede moser/enge, som kan blive berørt af projektet. Det vides dog
ikke med sikkerhed, om spidssnudet frø findes i området. På det aktuelle gurndlag
anbefales implementering af afværgeforanstaltninger for padder på disse lokaliteter.
Derfor bør det også anbefales at foretage yderligere undersøgelser af paddefaunaen på
den optimale årstid, inden detailprojektering af afværgeforanstaltninger påbegyndes (se
Figur 10).
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Figur 10. Området ved Nybro (grid 21-23+378).

6.2.3

Markfirben

6.2.4

Flagermus

Linjeføringen passerer i Jylland Vest igennem og forbi ét område, hvor markfirben
forekommer og forventes at forekomme i oplandet omkring linjeføringen. Det er i
klitlandskabet ved kysten og i dele af Blåbjerg Klitplantage (lokalitet 45, 48, 44825 og
24826 – grid 1-5). Det vurderes dog, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger
direkte rettet mod markfirben på disse lokaliteter. Det skyldes, at projektets indgreb er af
begrænset omfang i forhold til størrelsen af de berørte lokaliteter, der er egnede for arten.
Derfor vurderes det, at projektet ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af bestanden.
Yderligere forventes det, at området efter endt anlægsarbejde hurtigt får samme eller
bedre værdi som levested for markfirben.
Der er kun en enkelt lokalitet i delprojekt Jylland Vest, hvor der er fundet potentielle
rastesteder for flagermus. Lokaliteten 32032 (grid 23) er et levende hegn på ca. 870
meter. Ca. midt på lokaliteten er markeret et træ, hvor der er observeret et spættehul (se
Figur 11). Dette træ bør så vidt muligt bevares. Området ved træet placeres derfor i rød
kategori. Såfremt træet ikke kan bevares, skal det fjernes i overensstemmelse med
bestemmelserne i Artsfredningsbekendtgørelsen § 5.
I resten af læhegnet er der ikke problemer forbundet med potentielle forekomster af
flagermus.
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Figur 11. Detailkort over lokalitet 32032.

6.2.5

Birkemus

Der er i delprojekt Jylland Vest i alt besigtiget 14 lokaliteter for birkemus. På 7 af disse
lokaliteter blev det vurderet, at der er behov for afværgeforanstaltninger (se Tabel 9). For
2 af disse er der der kun behov for afværgeforanstaltninger på dele af lokaliteterne (se
Figur 12).
Tabel 9. Oversigt over birkemus-lokaliteter i Jylland Vest, hvor væsentlig påvirkning ikke
kan undgås, medmindre der implementeres afværgeforanstaltninger på hele eller
dele af lokaliteten.
Lokalitetsnr

Grid

Direkte
berørt

Kategori af
behov

Foreslåede
afværgeforanstaltninger

10

1

x

Gul

- Det anbefales, at det sikres, at mus
som falder ned i afgravningen kan
komme op igen

11

2

x

Kombination af
rød/gul/grøn

- Reduktion af anlægsbælte til 15 m

12

2

x

Kombination af
rød/gul/grøn

- Reduktion af anlægsbælte til 15 m

85

3

x

Gul

- Muld genplaceres øverst efter
gennemgravning

19

12

x

Gul

- Muld genplaceres øverst efter
gennemgravning
- Muld genplaceres øverst efter
gennemgravning

38826

22

x

Gul

- Reduktion af anlægsbælte til 15 m
- Reduktion af anlægsbælte til 4 m
- Tidsrummet hvor kabelgraven står
åben forkortes til det mindst mulige

64433

22

Gul

- Muld genplaceres øverst efter
gennemgravning
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- Reduktion af anlægsbælte til 15 m
- Reduktion af anlægsbælte til 4 m
- Tidsrummet hvor kabelgraven står
åben forkortes til det mindst mulige

Figur 12. Detailkort for lokalitet 11 og 12 (grid 2).

6.2.6

Vandløb

6.2.7

Botanik

For ingen af de 4 undersøgte vandløbsstrækninger i delprojekt Jylland Vest er der
vurderet at være behov for afværgeforanstaltninger.
For i alt 12 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af
de botaniske værdier, medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der
implementeres afværgeforanstaltninger.
For 3 af disse lokaliteter vurderes det, at gennemgravning vil medføre en væsentig
påvirkning af de botaniske forhold. Disse lokaliteter bør derfor undgås eller underbores
(rød kategori). Disse lokaliteter er:
-

24825 (grid 2) - § 3-beskyttet mose ved Blåbjerg Klitplantage.

-

64431 (grid 22) og 64432 (grid 21), som er hhv. en § 3-beskyttet eng og mose
beliggende ved Nybro.

For 7 lokaliteter kan arealet gennemgraves, hvis der gennemføres afværgeforanstaltninger (gul kategori). To lokaliteter er kombinationslokaliteter (se Figur 13 og Figur
14). Både kombinationslokaliteterne og lokaliteterne i gul kategori fremgår af Tabel 10.
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Tabel 10. Oversigt over botaniske lokaliteter i Jylland Vest, hvor væsentlig påvirkning ikke
kan undgås, medmindre der implementeres afværgeforanstaltninger på hele eller
dele af lokaliteten.
Lokalitetsnr

Grid

Lokalitetstype
(note 2)

Direkte
berørt

Kategori af behov

44825

1

Hede

x

Gul

44

2

Hede

x

Gul

24826

2

Hede

x

Gul

25226

5

Hede

x

Gul

25625

9

Eng

x

Gul

24426

12

Mose

x

Kombination af rød/gul/grøn

24429

21

Eng

x

Gul

64430

21

Mose

65230

21

Eng

Gul
x

Kombination af rød/gul/grøn

Figur 13. Detailkort over kombinationslokalitet 24426. Som det fremgår af kortet er det
meste af lokaliteten placeret i grøn kategori, mens den østlige del har høj
botanisk værdi og placeres i rød kategori.
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Figur 14. Detailkort over kombinationslokalitet 65230. Som det fremgår af kortet, er det
meste af lokaliteten placeret i gul kategori, men pletter med høj botanisk værdi er
placeret i rød kategori og bør underbores eller undgås ved anlægsarbejdet.

6.3

Sammenfatning
De potentielle konflikter med naturforhold på delprojekt Jylland Vest fordeler sig især på
to forskellige delområder i hver sin ende af delprojektets udstrækning. Ud af de
potentielle konflikter med naturforhold udgør birkemus-lokaliteter og søer hhv. 28 % og
20 % af de totalt 25 lokaliteter med potentielle konflikter.I nedenstående to områder
vurderes der at være den største koncentration af potentielle konflikter i forhold til
naturforhold.
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Figur 15. Kort over lokaliteterne placeret omkring ilandføringen ved Blåbjerg Klitplantage.

6.3.1

Arealer ved Blåbjerg Klitplantage (grid 1-2)

6.3.2

Området omkring Nybro (grid 21-23 og 378)

Inden for en strækning på ca. 2,8 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 9)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst én af disse to kategorier
indgår (se Figur 15). Således er der inden for strækningen 1 § 3-beskyttet mose, 3 § 3beskyttede heder, 4 birkemuslokaliteter og 1 sø, hvor der enten skal implementeres
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller
underboret. Den ene af hederne ligger inden for Natura 2000-område N83 ”Blåbjerg
Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter” og vegetationen kan henføres til
habitatnaturtypen ”2140 – klithede”
Inden for et område på ca. 16 ha er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 8)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår (se Figur 14). Således er der inden for strækningen 5 § 3-beskyttede arealer, 2
birkemuslokaliteter, 1 sø og 1 dige/levende hegn, hvor der enten skal implementeres
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller
underboret.
I området omkring Nybro (grid 21-23 og 378) passerer linjeføringen fx igennem flere enge
og moser, der er potentielle rastesteder for spidssnudet frø og egnede levesteder for
birkemus.
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7
7.1

DELPROJEKT JYLLAND ØST (RESULTATER)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt Jylland Øst omfatter grid nr. 24-87, 369-383 og 419-431 (dog ikke 378) (se
Bilag 1).
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for delprojekt Jylland Øst er der udført undersøgelser af lokaliteter og
lokalitetstyper, som fremgår af nedenstående Tabel 11. De undersøgelsestyper, der er
udført på hver lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29).
Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Jylland Øst
passerer forbi Natura 2000-områder ét sted – nemlig område N226 – ”Svanemosen”.
Dette er nærmere omtalt i kapitel 3.1.
Tabel 11. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Jylland Øst). Der henvises til
detaljer, som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype (Note_2)

7.2
7.2.1

Antal undersøgte lokaliteter

Sø

86

Birkemus

35

Dige/levende hegn

15

Eng

14

Fredskov

15

Mose

2

Overdrev

4

Vandløb

23

Total

194

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet,
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Jylland Øst fremgår af Tabel 12
herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse.
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De væsentligste konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).
Tabel 12. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for Jylland Øst. Tal i
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3.
Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø

58 (0)

18 (0)

10 (10)

0

86 (10)

Birkemus

4 (3)

21 (20)

3 (1)

7 (7)

35 (31)

Dige/levende hegn

2 (2)

2 (1)

2 (2)

9 (7)

15 (12)

Eng

4 (3)

3 (2)

0

6 (4)

12 (9)

Fredskov

4 (4)

0

3 (2)

8 (7)

15 (13)

Mose

0

1 (1)

0

1

2 (1)

Overdrev

1

1

0

2 (1)

4 (1)

Vandløb

8 (8)

5 (3)

7 (6)

3 (2)

23 (19)

81 (20)

51 (27)

25 (21)

35 (28)

194 (96)

Total

7.2.2

Padder

Spidssnudet frø forventes ikke at være vidt udbredt i områderne inden for eller nær
planlægningsområdet i Jylland Øst. Arten forekommer dog i planlægningsområdet vest
for Husted Mose (grid 28 og 29), hvor et potentielt ynglested kan blive påvirket, og hvor
der kan forekomme større vandringsaktivitet. Området rummer desuden potentiale for
løgfrø og strandtudse. I ådalen omkring Åkær Å ved Frisendal (grid 47), vurderes det, at
spidssnudet frø kan forekomme. Spidssnudet frø forekommer sandsynligvis i
Svanemosen syd for Kolding, men det vurderes ikke, at en eventuel bestand i
Svanemosen vil blive påvirket af projektet. Syd for Sønder Stenderup (grid 81) vurderes
det ligeledes, at spidssnudet frø kan forekomme på en eng (lokalitet 53634, grid 81).
Stor vandsalamander findes eller forventes at være udbredt inden for eller nær
planlægningsområdet gennem hele traceet i Jylland Øst. Dog vurderes det samtidig, at
påvirkningen de fleste steder, hvor stor vandsalamander forekommer eller forventes at
forekomme, vil være minimal. Der er dog især 3 områder, hvor det vurderes, at der kan
ske en væsentlig påvirkning af bestande af stor vandsalamander:
I og omkring skovområdet ved Rosenlund sydøst for Gelballe (grid 380/381), landskabet
med småskove nordøst for Fovslet Skov (grid 57 og 58) samt i et område ved Hedehuse
øst for E45 (grid 372). Stor vandsalamander blev ved genbesøg i juni 2018 fundet på
lokaliteter ved både Rosenlund sydøst for Gelballe og nordøst for Fovslet skov. Ved
genbesøg i juni 2018 i området øst for E45 (lokalitet 54427 og 54428, grid 372) var begge
lokaliteter udtørret og stor vandsalamander kunne derfor ikke findes. Det vurderes dog
fortsat at disse lokaliteter er egnet for arten.
Linjeføringen passerer desuden igennem/forbi flere steder, hvor løvfrø tidligere er fundet,
og hvor arten vurderes at kunne forekomme, øst for E45. Muligvis findes arten også øst
for Hjarup i og omkring området ved Fovslet Skov og Svanemosen (grid 57, 58 og 369).
Det vurderes, at der kan ske en væsentlig påvirkning af løvfrø nær Kobbelskovgård
mellem Sønder Bjert og Sønder Stenderup (grid 78, lokalitet 33227). Undersøgelsen i juni
2018 peger imidlertid på, at arten ikke forekommer på stedet. Stedvist kan der ske en
påvirkning uanset årstid, hvis rasteområder i linjeføringen rammes.
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I ca. en fjerdedel af søerne i Jylland Øst er der vurderet et behov for at implementere
afværgeforanstaltninger. På baggrund af genbesøg i juni 2018 er behovet for
afværgeforanstaltninger reduceret fra ca. en en tredjedel til en fjerdedel af lokaliteterne.

7.2.3

Markfirben

I Jylland Øst er der inden for planlægningsområdet kun ét sted, hvor der er egnede leveog ynglesteder for markfirben, og hvor det vurderes, at arten kan forekomme. Det er ved
Frisendal på de sydvendte skrænter og overdrevsarealer nord for den dobbeltsporede
jernbane, nord for Åkær Å (grid 47).
De potentielle leve- og ynglesteder omfatter lokaliteterne 26030 (overdrev), 54830
(overdrev) og 60026 (fredskov), alle i grid 47. Det vurderes, at anlægsarbejdet kan
gennemføres uden at skade bestanden af markfirben, hvis potentielle ynglesteder ikke
berøres, og hvis der indarbejdes visse hensyn.

7.2.4

Flagermus

For i alt 5 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af
områdets økologiske funktion for bestande af flagermus, medmindre hele lokaliteten
enten undgås eller underbores (rød kategori). Disse er lokaliteterne 19228 (grid 32),
64831 (grid 47), 53631 (grid 377), 20029 (grid 73) og 74833 (grid 47).
For yderligere 17 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning,
medmindre dele af lokaliteterne undgås eller underbores. Disse lokaliteter er alle
kombinationslokaliteter med flere farvekategorier inden for den enkelte lokalitet. Disse
fremgår af Tabel 13. Detailkort for disse 17 lokaliteter fremgår af Bilag 4.
Tabel 13. Oversigt over lokaliteter, hvor dele af arealet har værdi for flagermus
(kombinationslokaliteter) i Jylland Øst.
Lokalitetstype (note 2)

Direkte
berørt

Lokalitet

Grid

19625

29

Fredskov

52

32

Dige/levende hegn

19229

32

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

19629

32

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

19230

33

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

56

36

Dige/levende hegn

60026

47

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

53628

372

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

53629

372

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

54825

372

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

54826

373

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

64830

381

Fredskov

x

Kategori af behov
Kombination af
rød/gul/grøn
Kombination af
rød/gul/grøn

Kombination af
rød/gul/grøn

Kombination af
rød/gul/grøn
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73636

431

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

73623

420

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

73232

423

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

72836

60

Fredskov

x

Kombination af
rød/gul/grøn

72434

431

Dige/levende hegn

x

Kombination af
rød/gul/grøn

Disse lokaliteter er centreret omkring områderne (grid 25-36) ved Veerst og Egholt skov,
nordpå vest for Husted mose (grid 47) i området omkring Åkær Å og til slut området øst
for Svanemosen (grid 372-381). Det anbefales, at der tages højde for ældre træer med
spættehuler og hulheder samt, at arbejdsbæltet i disse områder indskrænkes til 4 meter
igennem diger og levende hegn.

7.2.5

Birkemus

For 3 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af den
økologiske funktion for bestande af birkemus medmindre hele lokaliteten enten undgås
eller underbores (rød kategori). Disse er lokalitet 27 (grid 38), 103 (grid 36) og 28 (grid
47).
For 23 lokaliteter skal der for at undgå risiko for væsentlig påvirkning af lokaliteternes
økologiske funktion for birkemus implementeres afværgeforanstaltninger ved
gennemgravning af lokaliteten.
For yderligere 7 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning,
medmindre dele af lokaliteterne undgås, underbores eller i nogle tilfælde udsættes for
afværgetiltag. Disse lokaliteter er alle såkaldte kombinationslokaliteter med flere
farvekategorier inden for de enkelte lokaliteter. Disse fremgår af Tabel 14. Detailkort for
disse 7 lokaliteter fremgår af Bilag 4.
Tabel 14. Oversigt over birkemus-lokaliteter i Jylland Øst, hvor arealet er delt op i
forskellige farvekategorier (kombinationslokaliteter). Detajlkort med disse
lokaliteter ses i Bilag 4.
Lokalitetstype
(note 2)

Direkte
berørt

29

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

54831

47

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

29

49

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

33

60

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

42

81

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

106

371

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

104

426

Birkemus

x

Kombination af
rød/gul/grøn

Lokalitet

Grid

92

Kategori af behov

Linjeføringen passerer meget tæt på en § 3-eng (lokalitet 92, grid 29), som på sydsiden
er flankeret af en skråning. Skråningen og engen udgør tilsammen et potentielt levested
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for birkemus, hvor skråningen er det sandsynlige yngle- og overvintringssted. Idet
linjeføringen passerer i udkanten af området anbefales det at skråningen undgås (den er
markeret med rød), hvilket ser ud til at være muligt, hvis man begrænser anlægsområdet
til den østlige side af udgravningen. På denne strækning bør man desuden sikre, at
birkemus kan komme op af kabelgraven.
De vigtigste birkemuslokaliteter findes omkring Kolding, hvor arten i forvejen kendes fra
flere lokaliteter (se Figur 16). Fire områder, som vurderes særligt vigtige for arten, skal
fremhæves her:
-

Passage gennem Åkær Ådal (grid 47)

-

Passage gennem området syd for Åkær Ådal (grid 48+49)

-

Området ved Tanggård Bæk (grid 38)

-

Område øst for Svanemosen (grid 60, 61 og 370)

I det følgende beskrives ovenstående områder separat.
Åkær Ådal (grid 47)
En af de meget fine, kendte levesteder for birkemus gennemskæres i Åkær Ådal (lokalitet
28 og 54831). Arten er fundet adskillige gange på lokaliteten inden for de seneste år.
Ådalen rummer alle de parametre, som kendetegner de formentlig bedste
birkemuslokaliteter i Danmark; kuperet terræn med kildevæld, flora med stor diversitet,
lang kontinuitet og ekstensiv afgræsning. Området kan meget vel fungere som en
”source”-lokalitet for lokalområdet. Der kendes kun et ganske begrænset antal
birkemuslokaliteter i Danmark af denne kvalitet, og vi har endnu ikke den viden og
erfaring der skal til for at skabe velfungerende erstatningsbiotoper. Området bør derfor
beskyttes mest muligt. Det betyder at det bør prioriteres enten at undgå eller om muligt at
underbore hele eller dele af arealet. Lokalitet 54831 indeholder et græsareal, som med
mellemrum har været pløjet indtil ca. 2008 (så vidt det kan bedømmes ud fra luftfotos).
Disse arealer har ikke den samme sandsynlighed for at rumme yngle- og rastesteder som
de omgivende græsarealer med længere kontinuitet. Dette delområde vises derfor med
grøn farve på kort (se grid 47, Bilag 3).
Syd for Åkær Ådal (grid 48)
Umiddelbart syd for Åkær Ådal – og i direkte spredningsøkologisk forbindelse hermed –
ligger to overdrevsarealer med lang kontinuitet (lokalitet 29). De har ikke været
opdyrkede så lang tid, som de tilgængelige luftfotos går tilbage (dvs. år 1945). Der
vurderes at være meget stor sandsynlighed for forekomst af birkemus her. Særligt det
sydligste areal synes at være velegnet som yngle- og overvintringssted for birkemus. Det
anbefales derfor, at dette areal underbores, hvis det berøres af anlægsarbejdet. På det
andet græsareal og på de nærliggende diger foretages gravearbejdet så skånsomt som
muligt, dvs. med restriktioner i anlægsperioden og med størst mulig indskrænkning af
anlægsområdet (max 15 m, og 4m ved krydsning af diger). Se detailkort i Bilag 4.
Linjeføringen passerer igennem et potentielt levested (lokalitet 29) for birkemus, som
ligger tæt på og i direkte forbindelse med det kendte levested i Åkær Ådal. Det sydlige
overdrevsareal er det mest oplagte redested, og har derfor en rød markering. Det øvrige
område er markeret med gult.
Tanggård Bæk og øvre Åkær Ådal (grid 36 og 38)
Lidt nord for Åkær Ådal og lige syd for Egholt Skov er et område (lokalitet 103) der udgør
et typisk habitat for birkemus. Området er formentlig intensivt græsset om sommeren og
der er mange yngle- og rastesteder i alle dele af området, men mest sandsynligt i diget
eller overdrevsbakken. Området havde på besigtigelsestidspunket mange synlige
musegange og tegner derfor til at være et godt sted til mus generelt.
Et stykke nord for Åkær ådal ligger en lille ådal omkring Tanggård bæk (lokalitet 27).
Bækken står i forbindelse til Åkær Å, og den lille ådal har uden tvivl tidligere været del af
et større, godt sammenhængende levested. I dag er der stadig rimelig god
sammenhæng, dog krydses vandløbssystemet flere steder af veje. Lokaliteten er et
sandsynligt levested for birkemus, men er af begrænset størrelse. Det anbefales derfor at
den lille ådal underbores.
Område øst for Svanemosen (grid 60, 61 og 370)
Linjeføringen passerer bl.a. relativt tæt op ad Svanemosen, som ligger vest for
planlægningsområdet, og er et Natura 2000-område (N226). Omkring Svanemosen er
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der mange egnede levesteder for birkemus. Derfor anbefales det specielt i dette område,
at diger og levende hegn gennemgraves med en indsnævring til kun 4 m. Ligeledes er
det for hele området omkring Svanemosen vigtigt, at der sørges for, at birkemus der
eventuelt måtte falde i kabelgraven kan komme op igen. Dette kan sikres ved at placere
ru træbrædder (min 10 cm brede) eller lignende ned i ledningsgraven for hver 25 m i de
relevante områder. Brædderne må maksimalt have en hældning på 45 grader. Hvis der
er vand i afgravningen, skal brædderne placeres med 10 meters mellemrum i
kabelgraven. Disse afværgeforanstaltninger skal benyttes på alle uopdyrkede og ikke
græssede arealer omkring N226 – Svanemosen.

Figur 16. Hotspot-områder for birkemus.

7.2.6

Vandløb

I delprojekt Jylland Øst blev der i alt besigtiget 23 vandløbsstrækninger. For 7 af disse er
det vurderet, at der er risiko for væsentlig påvirkning af naturtilstanden, medmindre
strækningerne underbores. Det drejer sig om lokaliteterne:
-

Tanggård Bæk (lokalitet 20426 og 69231, grid 38)

-

Åkær Å (lokalitet 59625 og 26032, grid 47)

-

Binderup Mølleå (lokalitet 20033, grid 74)

-

Binderup Mølleå syd for Binderup Vesterskov (lokalitet 53630, grid 377)

-

Tilløb til Åkær Å sydøst for Gejsing Skov (lokalitet 73233, grid 423)

For 5 vandløbsstrækninger bør der implementeres afværgeforanstaltninger i form af en
reduktion i anlægsbæltets bredde. Det drejer sig om lokalitet 20026 (grid 54), 54432 (grid
81), 72833 (grid 426), 73631 (grid 420) og 74834 (grid 47).
For 3 lokaliteter er den undersøgte strækning delt op i forskellige farvekategorier inden
for den enkelte lokalitet (kombinationslokaliteter). Disse fremgår af det følgende.
Lokalitet 26031 (grid 47)
Vandløbsstrækningen ligger er en grøft ved Åkær Å med stillestående vand (se Figur 17).
Lokaliteten er delt op i en gul og en grøn strækning. Den vestlige del af lokaliteten udgør
den grønne delstrækning, mens den østlige udgøres af et mere regulært naturvandløb
med sten, grus og god vandbevægelse. Hvis gasledningen placeres i den østlige del,
vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger, hvorfor delstrækningen er
placeret i gul kategori.
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Figur 17. Kort over lokalitet 26031, der er et vandløb omkring Åkær Ådal. Den vestlige del
er placeret i grøn kategori og den østlige del er i gul kategori.
Lokalitet 20430 (grid 66)
Dalby Møllebæk er på den undersøgte strækning et kanaliseret vandløb (se Figur 18).
Der er dog forekomst af både sten og grus. Der hvor linjeføringen passerer på
nuværende tidspunkt er lokaliteten vurderet uden behov for afværgeforanstaltninger
(grøn kategori), men flyttes tracéet mod syd, bør der implementeres
afværgeforanstaltninger (gul kategori).

Figur 18. Kort over lokalitet 20430, som er en strækning på vandløbet Dalby Møllebæk.
Den nordlige del er placeret i grøn kategori og den sydlige del i gul kategori.
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Lokalitet 54828 (grid 376)
Vandløbsstrækningen er en del af Binderup Mølleå (se Figur 19). Midt på strækningen er
der flere gamle, bevaringsværdige elletræer, som skal underbores ved passage (rød
kategori). Længst mod hhv. nord og syd kan strækningen gennemgraves uden væsentlig
påvirkning, hvis der gennemføres afværgeforanstaltninger (gul kategori).

Figur 19. Kort over lokalitet 54828. Den midterste del af vandløbsstrækningen er placeret
i rød kategori, mens den nordlige og sydlige del er placeret i gul kategori.

7.2.7

Botanik

For i alt 15 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af
naturtilstanden medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der
implementeres afværgeforanstaltninger.
For fem lokaliteter kan arealet gennemgraves, hvis der gennemføres
afværgeforanstaltninger (gul kategori). Disse er lokalitet 19226 (grid 28), 19231 (grid 36),
20023 (grid 38), 54429 (grid 373) og lokalitet 74832 (grid 47).
For yderligere 10 lokaliteter vurderes det, at der er risiko for væsentlig påvirkning,
medmindre dele af lokaliteterne undgås eller underbores. Disse lokaliteter er alle såkaldte
kombinationslokaliteter med flere farvekategorier inden for de enkelte lokaliteter. Disse
fremgår af Tabel 15. Detailkort for disse lokaliteter fremgår af Bilag 4.
Tabel 15. Oversigt over botanisk undersøgte lokaliteter i Jylland Øst, hvor dele af arealet
bør undgås/underbores, hvis væsentlig påvirkning skal undgås
(kombinationslokaliteter).
Lokalitetstype

Lokalitet

Grid

26030

47

Overdrev

54830

47

Overdrev

(note 2)

Direkte
berørt

Kategori af behov

Kombination af
rød/gul/grøn
x
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Kombination af
rød/gul/grøn

53

60025

47

Eng

x

Kombination af
rød/gul/grøn

20429

64

Eng

x

Kombination af
rød/gul/grøn

53634

81

Eng

x

Kombination af
rød/gul/grøn

54025

370

Eng

x

Kombination af
rød/gul/grøn

69

377

Mose

Kombination af
rød/gul/grøn

75231

47

Eng

Kombination af
rød/gul/grøn

74835

47

Eng/Mose

Kombination af
rød/gul/grøn

72832

420

Eng

x

Kombination af
rød/gul/grøn

Især Åkær Ådal (grid 47) rummer store naturværdier såvel landskabeligt som
naturmæssigt. Overdrevs-arealerne (26030 og 54830) langs og på nordsiden af ådalen er
voksested for flere karakterarter for overdrev.

7.3

Sammenfatning
Flere steder i Jylland Øst ligger der lokaliteter, hvor der er potentielle konflikter med
naturforhold. Søer udgør ca. 30 % af disse, mens birkemus-lokaliteter udgør ca. hver
fjerde af de totalt 96 lokaliteter med potentielle konflikter.
I nedenstående områder vurderes der at være den største koncentration af potentielle
konflikter i forhold til naturforhold (se desuden oversigtskort - Figur 20):

7.3.1

Arealer på vestsiden af Husted Mose (grid 28-29)
Markering nr. 1 på Figur 20.

Inden for en strækning på ca. 1,3 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 11)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår. Således er der inden for strækningen 1 § 3-beskyttet eng, 2 birkemuslokaliteter, 1
egnet levested for flagermus (fredskov) og 4 søer, hvor der enten skal implementeres
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller
underboret.

7.3.2

Øvre Åkær Ådal/Egholt Skov (grid 32-39)
Markering nr. 2 på Figur 20.

Inden for en strækning på ca. 5 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 14)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår. Således er der inden for strækningen 2 § 3-beskyttede arealer, 3
birkemuslokaliteter, 6 egnede levesteder for flagermus (diger/levende hegn), 4 søer og 2
vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller
hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller underboret.
I området ved Veerst Skov/Egholt Skov (grid 32, 33 og 36) passerer linjeføringen fx
igennem flere jorddiger med store, ældre løvtræer med potentiale som rastesteder og
spredningskorridorer for flagermus og stor vandsalamander. Det vestvendte skovbryn
langs Veerst Skov (19228) rummer flere ældre træer med spættehuller og hulrum og dødt
ved. Desuden er der flere mindre vandhuller i skovbrynet.

7.3.3

Området omkring Gejsing Skov (grid 420 og 423)
Markering nr. 3 på Figur 20.
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I disse to områder omkring Gejsing Skov er der i alt 8 lokaliteter placeret i rød eller gul
kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier indgår. Således er er
der inden for strækningen 1 sø, 1 § 3-beskyttet eng, 2 birkemuslokaliteter, 2 egnede
levesteder for flagermus (fredskov) og 2 vandløb.
I området omkring Gejsing Skov passerer linjeføringen igennem (grid 420), hvor der er i
alt 5 lokaliteter placeret i rød eller gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af
disse to kategorier indgår. På alle disse lokaliteter anbefales det, at der implementeres
afværgeforanstaltninger eller også anbefales flere delområder undgået eller underboret.
Sydøst for Gejsing Skov i (grid 423) er et vandløb, en birkemus lokalitet og en fredskov,
hvor der ligeledes bør implementeres afværgeforanstaltninger eller også anbefales flere
delområder undgået eller underboret.

7.3.4

Hesselvad og Drabæks Mølleå (grid 426-428)
Markering nr. 4 på Figur 20.

Et område af Åkær Ådal med flere lokaliteter der er placeret i gul kategori eller
kombination, hvor rød kategori også indgår (i alt 4). Således er der på strækningen 2
birkemuslokaliteter, 1 vandløb og 1 sø.
Da birkemus er fundet i andre dele af Åkær Ådal vurderes det, at der er høj
sandsynlighed for, at arten også forekommer på disse lokaliteter. Drabæks Mølleå løber
sammen med Åkær Å ca. en kilometer nedstrøms for grid (428) og den ene af de to
birkemuslokaliteter ligger i spredningsøkologisk forbindelse med det kendte fund ved
Åkær Å. Drabæks Mølleå er fint grusbelagt på vandløbsbunden og omgivet af
naturbeskyttet eng/mose. I grid 427 er der i juni 2018 gjort fund af stor vandsalamander i
Spidshøj Sø (lokalitet 73234). Søen er klarvandet, med flade kanter og det forventes at
der er flere raste- og overvintringssteder langs søen. Det anbefales derfor, at der
opsættes paddehegn såfremt arbejdet udføres i forår eller efterår. Anlægsarbejde i
vinterhalvåret vurderes til ikke, at udgøre et problem.

7.3.5

Landskabet omkring nedre Åkær Ådal (grid 44-48+379)
Markering nr. 5 på Figur 20.

Inden for en strækning på ca. 2,5 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 13)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår. Således er der inden for strækningen 3 § 3-beskyttede arealer, 4
birkemuslokaliteter, 3 egnede levesteder for flagermus (diger/levende hegn og fredskov),
2 søer og 2 vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller
underboret.
Landskabet ved og i den nedre del af Åkær Ådal (grid 47) rummer store naturværdier
såvel landskabeligt som naturmæssigt. Overdrevsarealerne (26030 og 54830) langs og
på nordsiden af ådalen kan være levested for markfirben og er voksested for flere
karakterarter for overdrev. Især fredskovsarealet syd for jernbanen (64831) rummer et
stort antal gamle træer med hulrum, hulheder og spættehuller og henligger reelt som
urørt skov. Langs Åkær Å (lokalitet 26031, 26032 og 59625) vokser elletræer, hvoraf flere
er potentielle rastesteder for flagermus.

7.3.6

Nordlig strækning syd for Kolding (grid 60-81)
Markering nr. 6 på Figur 20.

Inden for en strækning på ca. 12 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 18)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår. Således er der inden for strækningen 3 § 3-beskyttede arealer, 7
birkemuslokaliteter, 5 egnede levesteder for flagermus (levende hegn of fredskove), 9
søer og 3 vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementere
afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller
underboret.

7.3.7

Sydlige strækning syd for Kolding (grid 61+77+81+369-377)
Markering nr. 7 på Figur 20.
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Inden for en strækning på ca. 14 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt 27)
placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier
indgår. Således er der inden for strækningen 1 § 3-beskyttet eng, 7 birkemuslokaliteter, 1
egnet levested for flagermus (levende hegn), 7 søer og 2 vandløbsstrækninger, hvor der
enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten
anbefales undgået eller underboret.
Linjeføringen passerer bl.a. relativt tæt op ad Svanemosen, som ligger vest for
planlægningsområdet, og er et Natura 2000-område (N226). Omkring Svanemosen er
der mange egnede levesteder for birkemus.
Et andet fint naturområde på strækningen findes syd for Binderup Vesterskov (grid 377).
Området udgøres bl.a. af et fredsovsareal (53631) med en del ældre løvtræer med
hulrum og huller med potentiale for spætter og flagermus og som et potentielt
rasteområde for stor vandsalamander. Det lille skovområde henligger reelt som urørt
skov. Mellem fredskovsarealet og Binderup Mølleå, er der en ellesump (lokalitet 69) med
en del ældre elletræer, hvoraf flere har potentiale som rastesteder for flagermus. Mod syd
afgrænses fredskovsarealet af et vandløb (53630), som er et tilløb til Binderup Mølleå.
Langs dette vandløb vokser der gamle elletræer, som ligeledes er potentielle rastesteder
for flagermus.

Figur 20. Oversigtskort over de strækninger, hvor der er størst koncentration af potentielle
konflikter med naturforhold i Jylland Øst.
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8
8.1

DELPROJEKT FYN (RESULTATER)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt Fyn omfatter grid nr. 88-215 (se Bilag 1).
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for delprojekt Fyn er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, som
fremgår af nedenstående Tabel 19. De undersøgelsestyper, der er udført på hver
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29)
Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Fyn passerer
Natura 2000-område N114 – ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”.
Vurderinger i forhold til Natura 2000-området fremgår af kapitel 3.1.
Tabel 16. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Fyn). Der henvises til detaljer, som
fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype
(Note_2)

8.2
8.2.1

Antal undersøgte
lokaliteter

Sø=Vandhul

69

Dige/levende hegn

4

Eng

16

Fredskov

21

Mose

13

Overdrev

6

Vandløb

29

Total

158

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet,
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber
forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme, når de
færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Fyn fremgår af Tabel 17 herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 32 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse.
De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
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Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).
Tabel 17. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Fyn. Tal i
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til
detaljer om de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokaliteternes placering fremgår af Bilag 3.

8.2.2

Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø

56 (0)

5 (0)

8 (8)

0

69 (8)

Dige/levende
hegn

2 (2)

2 (2)

0

0

4 (4)

Eng

10 (6)

2 (0)

1 (0)

3 (3)

16 (9)

Fredskov

9 (7)

5 (4)

0

7 (7)

21 (18)

Mose

7 (3)

3 (3)

3 (1)

0

13 (7)

Overdrev

3 (3)

2 (2)

0

1 (1)

6 (6)

Vandløb

19 (18)

6 (5)

2 (2)

2 (1)

29 (26)

Sum

106 (39)

25 (16)

14 (11)

13 (12)

158 (78)

Padder

Af Figur 21 fremgår et oversigtskort der markerer de vigtigste områder med
paddelokaliteter i delprojekt Fyn.
På Fyn er stor vandsalamander tyndt udbredt i landbrugslandskabet og forekommer
pletvist, hvor der er rimeligt lysåbne vandhuller med undervandsvegetation og ingen fisk.
Springfrø forekommer på Fyn kun kystnært indtil omkring 5-10 km fra kysten. Begge arter
er skovlevende og knyttet til løvtræsbevoksninger med dødt ved, men kan også findes
knyttet til levende hegn og gamle haver m.v. Spidssnudet frø er meget sjælden på Fyn.
Arten forekommer kun i moser og er ikke kendt fra undersøgelsesområdet. Grønbroget
tudse og strandtudse forekommer på strandenge på Fyn. Strandtudse forekommer også i
enkelte indlandsbestande i grusgrave. De to arter er dog ikke kendt fra områderne nær
planlægningsområdet.
Generelt var langt de fleste af de undersøgte vandhuller i en meget dårlig tilstand og blev
dermed vurderet som værende langt fra optimale i forhold til at kunne være ynglesteder
for bilag IV-padder. Navnlig tilgroning og dermed overskygning af vandfladen med
pilebuske, dunhammer og tagrør var stærkt begrænsende for potentialet i de besøgte
vandhuller. Ganske mange vandhuller benyttes til jagtformål, og der fodres med korn i
vandet eller på bredden. Resultatet var næringsberigelse, dårlig vandkvalitet og fravær af
undervandsvegetation. Endvidere var de fleste vandhuller meget stejlkantede, hvorfor
den for padder vigtige lavvandede bredzone som oftest var fraværende eller af meget lille
udbredelse.
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Figur 21. Oversigtskort over områder med flest potentielle konflikter i forhold til padder i
delprojekt Fyn.
Tilgroningen af bredderne og omgivende arealer med pilebuske, elletræer m.v. betyder
dog, at vandhullernes omgivelser kan tjene som levested for både stor vandsalamander
og springfrø. I mange tilfælde, hvor vandhullerne blev vurderet som uegnede ynglesteder,
blev de til gengæld vurderet egnede som mulige terrestriske levesteder for stor
vandsalamander og evt. springfrø. Om vandhullernes omgivelser reelt fungerer som
terrestriske levesteder for bilag IV-padder afhænger dog af tilstedeværelsen af
ynglevandhuller i nærområdet. Dette har ikke været muligt at undersøge, da
planlægningsområdet er smalt set i forhold til paddernes spredningsafstande.
I det relativt skovrige område mellem Glamsbjerg og Tommerup-Tommerup Stationsby er
der mange vandhuller nær linjeføringen (grid 135-157). 15 af vandhullerne er vurderet
som måske egnede levesteder for bilag IV-padder, mens seks er vurderet som egnede
ynglevandhuller. Ved genbesøg i juni 2018 er 6 lokaliteter besigtiget i dette område og
stor vandsalamander fundet i to lokaliteter (22826, grid 138 og 34032, grid 151). Ved 6
lokaliteter på denne strækning vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger
for padder. Det er også i dette område, at der findes den tætteste koncentration af
vandhuller, hvor der foreslås afværgeforanstaltninger.
I skovområdet syd for Gelsted (grid 119-121) er der et enkelt vandhul (28026, grid 121),
hvor der anbefales at implementere afværgeforanstaltninger for stor vandsalamander.
I området ved Skalkendrup (grid 212-213) er der ligeledes et enkelt vandhul, hvor
afværgeforanstaltninger er anbefalet (22424, grid 212).

8.2.3

Flagermus

De undersøgte levende hegn har i de fleste tilfælde bestået af små træer og buske uden
oplagte huller, hvor flagermus kan raste. En enkelt allé med selje-røn, hvor de fleste af
træerne har hulheder (20434, grid 89), viser et større potentiale. På grund af
beliggenheden i et åbent landbrugsland forventes de tilhørende flagermusbestande at
være beskedne og primært at være af den relativt almindelige art, dværgflagermus.
For de undersøgte skovområder gør det samme sig gældende, altså at de fleste er uden
oplagte rastesteder for flagermus, idet disse hovedsageligt er produktionsskove med
meget få træer af potentiel betydning for flagermus. Dele af arealerne er nyere
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beplantninger af nåle- og løvskov, mens de store træer gennemgående er i god stand, og
dermed uden de skavanker, som giver rastemuligheder for flagermus.
Generelt er det største potentiale for flagermus konstateret i forbindelse med skovbryn og
ellesumpe. I flere skovbryn er der således ældre egetræer og i enkelte tilfælde er der
registreret epifytiske bevoksninger på stammer i skovbryn med potentiale for
rasteforekomster. I ellesumpene har høj vandstand og svampeangreb typisk svækket
træerne, hvilket har resulteret i forekomst af spættehuller samt hule stammer og grene,
der kan anvendes som rastesteder for flagermus. Endeligt er der i enkelte større træer
(overstandere fra tidligere skovbevoksning) registreret huller.
Af Figur 22 fremgår et oversigtskort over områder med særligt potentiale for forekomst af
flagermus på Fyn.

Figur 22. Kort, der viser områder med særligt potentiale for rastende flagermus på Fyn.
Følgende områder vurderes især at have et højt potentiale i forhold til rasteområder for
flagermus:
Skovområder vest og sydvest for Gelsted (se Figur 23 og Figur 24)
Vest for Gelsted passeres ved Tellerup Bjerge et område med lavt potentiale (20443, grid
114). I det sydlige skovbryn findes dog gamle krogede egetræer og spredte høje
fyrretræer, hvor der er set huller. Disse træer må anses som potentielt rasteområde for
flagermus. Nord for hovedlandevejen ses en enkelt overstander (fyr) i en yngre
beplantning, hvor der er et hul med åben udflyvning for flagermus. Ved krydsningen af
Brænde Å sydvest for Gelsted passeres nord for åen en ellesump med spættehuller og
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andre hulheder (41225, grid 118). Hele området med ellesump må betragtes som
potentielt rasteområde for flagermus.

Figur 23. Detailkort over lokalitet 20443 vest for Gelsted (grid 114).

Figur 24. Detailkort over lokalitet 41225 sydvest for Gelsted.
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Skovområder ved Tommerup Stationsby (se Figur 25 og Figur 26):
Sydvest for Tommerup Stationsby skærer traceen ind igennem et større skovområde.
Den østlige del af dette (28032, grid 149) er intensivt drevet produktionsskov, hvor der
kun findes få potentielle rastesteder i en birkebevoksning langs et mindre vandløb/grøft
(rød markering). I den vestlige del af skovområdet følger traceen et vandløb, som til dels
løber i en dyb kløft i landskabet (28031, grid 146). De mindre skovpartier langs dette
vandløb er ikke så hårdt forstligt drevne. På det stærkt skrånende terræn langs vandløbet
vokser flere bøgetræer med store hulheder (rød kategori). I de tilgrænsende skovområder
findes flere hule træer, og traceen må her forventes at passere et betydningsfuldt område
med yngle-kolonier af flagermus. Ved savværket i Skovstrup sydvest for Tommerup
Stationsby passeres ældre ege- og bøgeskov (28427, grid 144). Særligt i det østlige
skovbryn ses træer med hulheder. Dertil kommer lokalitet 62434 (Kohave), som er ret
lille, men varieret skov med forskellige bevoksningstyper, herunder både højskov
(eg/bøg), stævningsskov og nåleskovsplantninger. I denne skov er der desuden enkelte
steder registreret strukturer, der er egnede i forhold til rastesteder for flagermus. I samme
område er der i forbindelse med besigtigelserne af fredskove registreret en del
småbiotoper (søer, enge og moser). Det drejer sig om lokaliteterne 28032, 28033, 28427,
33628, 62433 og 62434. Placeringen af disse fremgår ligeledes af Figur 25 og Figur 26.

Figur 25. Detailkort over det østlige område syd for Tommerup Stationsby, bl.a. med
lokaliteter med potentielle levesteder for flagermus.
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Figur 26. Detailkort over det vestlige område syd for Tommerup Stationsby, bl.a. med
lokaliteter med potentielle levesteder for flagermus.
Hakkehave sydvest for Langeskov (20844, grid 189).
Området rummer især i skovbrynet flere store egetræer (se Figur 27). Rastemulighederne
for flagermus er især knyttet til tykke stængler af vedbend (epifyt) der vokser op ad
egetræernes stammer.

Figur 27. Detailkort over lokalitet 20844 og omgivelser.
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8.2.4

Vandløb

Naturtilstanden (beregnet efter modificeret fysisk indeks) var for omkring 40 % af
vandløbsstrækningerne moderat til høj (DFI > 35). For tre af i alt 29 vandløbsstrækninger
er det vurderet, at gennemgravning vil medføre en væsentlig påvirkning af
naturtilstanden:
-

Brende Å øst for Håre (lokalitet 34031, grid 118)

-

Borreby Møllebæk nord for Brylle (lokalitet 21232, grid 157)

-

Vindinge Å, opstrøms strækning med §3-beskyttelse syd for Rønninge (lokalitet
21245, grid 196)

Vandløbsstrækningen i Vindinge Å er ved vurderingen opdelt i hhv. en rød delstrækning
(opstrøms) og gul delstrækning (nedstrøms) (se Figur 28). De tre ovennævnte vandløb
rummer gydeområder for ørreder, hvilket peger på god økologisk tilstand. Der anbefales
derfor underboring/underskydning.

Figur 28. Detailkort, lokalitet 21245.
For syv øvrige vandløbsstrækninger er det vurderet, at der er behov for
afværgeforanstaltninger, såfremt en væsentlig påvirkning skal undgås.
Det drejer sig om følgende:
-

Vandløb syd for Svenstrup (77, grid 91)

-

Viby Å, syd for Viby (20441, grid 100)

-

Hybæk, vest for Tellerup (20041, grid 114)

-

Tilløb til Pugemølle Å, øst for Kaslund (63237, grid 129) – kombination, gul/grøn
(se Figur 29)

-

Vandløb nord for Tommerup (21230, grid 154)

-

Vejrup Å ved Davinde (21239, grid 189),

-

Vindinge Å, syd for Ullerslev (20850, grid 203)
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Figur 29. Detailkort, lokalitet 63237.

8.2.5

Botanik

I alt er der foretaget botaniske besigtigelser af 35 lokaliteter. Det drejer sig om 15 § 3beskyttede enge, 14 § 3-beskyttede moser og 6 § 3-beskyttede overdrev.
For 4 lokaliteter (28033-01, 33628-01 og 33628-02 (grid 149) samt 20840 (grid 172)) blev
det vurderet, at det ikke er muligt at foretage gennemgravning uden en væsentlig
påvirkning af områdets naturværdier, og at man bør underbore dem eller flytte tracéet.
Disse 4 lokaliteter beskrives i det nedenstående:
28033-01 (grid 149)
Lokalitet 28033-01 er et område med mosevegetation med arter såsom lav ranunkel,
kærtidsel, lysesiv og angelik. Det er blevet vurderet, at området er beskyttet af
skovlovens § 28, og at det fugtige område bidrager væsentligt til skovens variation. Det
vil klart være bedre at undgå end at forsøge på, at afværge med forskellige tiltag. Ved en
eventuel gennemgravning vil påvirkningen af arealets naturværdier have en varighed på
over 5 år.
33628-01 og 33628-02 (grid 149)
Lokalitet 33628-01 er et mindre areal med mosevegetation der vurderes til at være
beskyttet af skovlovens § 28. Af arter kan der nævnes lav ranunkel, lysesiv og smalbladet
mangeløv. Dette område er i sig selv så småt mellem 50-100 m2 og vil derfor ikke kunne
overleve anlægsarbejdet. Derfor anbefales det, at området undgås.
Lokalitet 33628-02 er en lysning med engvegetation. Der blev ved besigtigelsen bl.a.
fundet angelik, smalbladet mangeløv, bredbladet dunhammer, engnellikerod. Skråningen
mod stien domineres af ørnebregne. Området vurderes ikke at være omfattet af
skovlovens § 28, men naturværdierne vil have en genetableringstid der overstiger 5 år.
20840, grid 172
Denne lokalitet er en ellesump med moderat naturtilstand (III) beliggende nord for Nørre
Lyndelse. Det vurderes, at et indgreb i form af kabelnedgravning gennem lokaliteten vil
medføre en påvirkning af dette beskyttede areals naturværdier i mere end 5 år.
Ledningstracéet ligger ved siden af en tidligere gasledning. Området er desuden egnet
som rasteområde for stor vandsalamander og flagermus.
For 10 lokaliteter er det vurderet, at der er behov for afværgeforanstaltninger, såfremt en
væsentlig påvirkning skal undgås (se Tabel 18).
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Tabel 18. Oversigt over lokaliteter, hvor det vurderes at være behov for
afværgeforanstaltninger, såfremt en væsentlig påvirkning ved gennemgravning
skal undgås.
GRID

Mose

98

Eng
20440

118

33626

119

69234

120

28028

149

28033-01; 33628-01

160
172

Overdrev

70031; 69233

33628-02
36428

20840

For 4 af ovennænte 10 lokaliteter varierer naturværdierne i væsentlig grad inden for
lokalitetsafgrænsningen, og de fire lokaliteter blev derfor opdelt i delområder som
kombinationslokaliteter. Det drejer sig om følgende lokaliteter:
Lokalitet 20440 (grid 98)
Kvæggræsset kultureng langs strækning af genslynget Viby Å, lige syd for Viby (se Figur
30). Estimeret naturtilstand ringe (IV). Arealet er påvirket af trykvand. Dele af det står
tidvist under vand. Ledningstracéet berører i overvejende grad den mindst værdifulde del
af arealet. Det vurderes, at vegetationen vil blive genskabt i løbet af en kortere årrække
på størstedelen af arealet.
Gul: Afværgeforanstaltninger implementeres ved en eventuel gennemgravning af dette
delområde. Her rummer vegetationen den største artsdiversitet.
Grøn: Ingen særlige hensyn nødvendige.

Figur 30. Detailkort, lokalitet 20440.
Lokalitet 69234 (grid 119)
Trykpåvirket eng i bunden af slugt beliggende nordøst for Tanderup (se Figur 31).
Fremstår relativ artsrig og upåvirket, afgræsset. Estimeret naturtilstand moderat (III).
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Denne vurdering er baseret på en besigtigelse i vinterperioden (uden for vækstsæsonen)
og dermed en ukomplet planteliste. Lokaliteten anbefales til genbesøg i vækstperioden
(fra maj måned). Lokaliteten opdeles i et gult område mod hhv. nord og syd samt i et rødt
område midt på lokaliteten. Det røde område udgøres af den bredeste del af engen i
slugten og er den mest trykvandspåvirkede del af lokaliteten.
Lokalitet 70031 (grid 119)
Østvendt kalkoverdrev på skrænt beliggende nordøst for Tanderup (se Figur 31).
Vurderingen er baseret på besigtigelse foretaget i vinterperioden (uden for
vækstsæsonen), hvormed der ikke kunne optages en komplet planteliste. Lokaliteten
anbefales til genbesøg i vækstperioden (fra maj måned). Lokaliteten opdeles derfor i røde
og gule delområder:
Gul: Nordlige del ca. 40% tilgroet med slåen, tæt på dige mod dyrket mark. På den
sydlige del er over 50 % tilgroet med slåen, brombær og stor nælde.
Rød: Mest karakteristisk, velafgræsset del af overdrevet med græsser og høj andel af
rosetplanter.

Figur 31. Detailkort, lokalitet 69234 og 70031.
Lokalitet 36428 (grid 160)
Stærkt trykpåvirket eng langs Odense Å, syd for Bellinge (se Figur 32). Lokaliteten ligger
langs Natura 2000-område N114 - Odense Å med Hagerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.
Gul: Vestlig del hårdt afgræsset og delvist optrampet af heste. Mindre artsrig del
domineret af græsser (ringe naturtilstand). Tilløb af drænvand fra nord som fuldstændig
oversvømmer og dermed eutrofierer den lavtliggende del af engen.
Rød: Østlig del af engen, mere artsrig, moderat afgræsset og i mindre grad optrampet,
med estimeret moderat naturtilstand.
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Figur 32. Detailkort, lokalitet 36428 (grid 160).

8.3

Sammenfatning
Jævnt henover Fyn er der placeret lokaliteter, hvor der er potentielle konflikter med
naturforhold. Søer udgør ca. 1/5 af det samlede antal af disse lokaliteter.
I nedenstående tre områder vurderes der at være den største koncentration af potentielle
konflikter i forhold til naturforhold (se desuden kort - Figur 33):
Skovområder vest og sydvest for Gelsted på det vestlige Fyn (grid 111-121):
Inden for denne strækning på ca. 6 km er der en større koncentration af lokaliteter (i alt
12) placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to
kategorier indgår. Således er der inden for strækningen 5 §3-beskyttede lokaliteter, 2
vandløbsstrækninger, 3 egnede levesteder for flagermus (fredskove) og 2 søer, hvor der
enten skal implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten
anbefales undgået eller underboret.
Skovområder syd for Tommerup Stationsby sydvest for Odense (grid 142-157):
På strækningen syd for Tommerup Stationsby på ca. 9 km er der en stor koncentration af
lokaliteter (i alt 13) placeret i rød og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af
disse to kategorier indgår. Således er der inden for strækningen 2 vandløbsstrækninger,
4 egnede levesteder for flagermus (fredskove) og 7 søer, hvor der enten skal
implementere afværgeforanstaltninger, eller hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales
undgået eller underboret.
Område syd for Langeskov på det østlige Fyn (grid 189-196):
På strækningen syd for Langeskov på ca. 4 km er der er lokaliteter (i alt 3) placeret i rød
og gul kategori eller en kombination, hvor mindst en af disse to kategorier indgår.
Således er der inden for strækningen 1 egnet levested for flagermus (fredskove) og 2
vandløbsstrækninger, hvor der enten skal implementeres afværgeforanstaltninger, eller
hvor hele eller dele af lokaliteten anbefales undgået eller underboret. I følge oplysninger
fra Dansk Ornitologisk Forening skulle området nær lokalitet 20843 (grid 189) være
ynglested for lærkefalk. Lærkefalk er rødlistet i kategorien "moderat truet" med en
bestand på ca. 20 par i Danmark. Arten er endvidere kun kendt fra denne ene lokalitet på
Fyn. Inden anlægsarbejdet påbegyndes, bør der undersøges nærmere, hvor reden er
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placeret, og der bør foretages en analyse af, hvordan man kan minimere projektets
påvirkning af arten.

Figur 33. Oversigt over de vigtigste potentielle konflikter i forhold til natur på strækningen
over Fyn.
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9
9.1

RESULTATER (DELPROJEKT SJÆLLAND)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for gasledningen. Samtidig
vises det grid der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid er anvendt
ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt Sjælland omfatter grid nr. 216-368 (se Bilag 1). Følgende grid udgår på grund
af ændringer i ledningstracéet: 323, 324, 327-329, 331-333, 335-368).
Dele af grid på det østlige Sjælland er udlagt langt fra planlægningsområdet. Det skyldes
at planlægningsområdet er ændret efter at undersøgelserne er påbegyndt.
Undersøgelserne afrapporteres kun fra de områder, der ligger omkring
planlægningsområdet. På den baggrund er 47 undersøgte lokaliteter udtaget af
afrapporteringen og samtidig fjernet fra kort og bilag.
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for delprojekt Sjælland er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper,
som fremgår af nedenstående Tabel 19. De undersøgelsestyper, der er udført på hver
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29).
Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i delprojekt Sjælland
passerer Natura 2000 områder to steder. Ved begge passager er det område N163 der
passeres. Dette er nærmere omtalt i kapitel 3.1.
Tabel 19. Antal undersøgte lokalitetstyper (delprojekt Sjælland). Der henvises til detaljer
som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype
(Note_2)
Sø=Vandhul

70

Mose

3

Eng

3

Strandeng

1

Overdrev

1

Klint

2

Dige/Levende hegn

3

Skov

1

Vandløb

16

Hasselmus

6

SUM

9.2
9.2.1

Antal undersøgte
lokaliteter

106

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetestyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetestyper kan også påvirkes væsentligt af
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projektet, hvis projektet passerer forbi lokaliteteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet
skaber forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme,
når de færdes i området nær lokaliteten (Se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i delprojekt Sjælland fremgår af Tabel 19
herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 2x16 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte
berørte lokaliteter fundet ved en GIS analyse.
De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV arter
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).
Tabel 20. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for delprojekt Sjælland. Tal
i parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (16 m på hver side af
tracéet). Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til
detaljer om de enkelte lokaliteter som fremgår af tabellen i Bilag 2. Lokaliteternes
placering fremgår af Bilag 3.
Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø=Vandhul

55 (0)

11 (0)

4 (4)

0

70 (4)

Mose

0

1 (0)

0

2 (2)

3 (2)

Eng

0

1 (0)

0

2 (2)

3 (2)

1 (1)

0

0

0

1 (1)

Klint

0

0

0

2 (2)

2 (2)

Overdrev

0

0

1 (0)

0

1 (0)

Dige/Levende
hegn

0

0

3 (3)

0

3 (3)

Skov

0

0

0

1 (1)

1 (1)

Vandløb

6 (6)

3 (3)

7 (7)

0

16 (16)

Hasselmus

4 (2)

0

1 (1)

1 (1)

6 (4)

Sum

66 (9)

16 (3)

16 (15)

8 (8)

106 (35)

Strandeng

For gennemgang af behov for afværgeforanstaltninger henvises dels til de generelle
beskrivelser (kapitel 4), samt til bilag med systematisk gennemgang af alle lokaliteter
(Bilag 2).
I de følgende gennemgås de største konflikter for hver af undersøgelsestyperne i
separate delafsnit og til sidst opsummeres konflikterne samlet (se delafsnit 9.3). I
gennemgangen indrages detailkort af alle lokaliteter i kombinations-kategorien, lokaliteter
i forbindelse med Natura 2000-områder og andre lokaliteter med særligt relevante
problemstillinger.

9.2.2

Padder

For i alt 12 søer vurderes der at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til
bestande af bilag IV-paddearter. Disse fordeler sig på følgende strækninger:
-

Grid 257-266: På strækning syd for Fuglebjerg er der 3 vandhuller, hvor
afværgeforanstaltninger anbefales i forhold til bilag IV-padder.

-

Grid 270-284: På strækningen nord om Næstved (fra Kyse til Gangesbro) er der
5 vandhuller, hvor afværgeforanstaltninger anbefales i forhold til bilag IV-padder.
Ved Kyse kendes en forekomst af løgfrø, som er fulgt med vandhulspleje
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igennem en årrække (se oversigt i Figur 34). Arten blev eftersøgt med negativt
resultat i juni 2018, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at arten ikke længere
forekommer på lokaliteten.
-

Grid 296: Sydvest for Holme-Olstrup ligger der 2 vandhuller med forekomst af
bilag IV-padder, hvor der samtidig anbefales afværgeforanstaltninger.

-

Grid 308-309: På strækningen syd for Dylsted er der 2 vandhuller med verificeret
forekomst af bilag IV-padder, hvor afværgeforanstaltninger anbefales.

Figur 34. Områder på Sjælland med særligt store koncentrationer af verificerede
lokaliteter for bilag IV-padder, lilla markeringer.
De resterende søer, som er besigtiget, anses for ikke at være egnede som ynglesteder.
Linjeføringen er som udgangspunkt lagt udenom § 3-beskyttede søer og dermed uden
om de fleste potentielle ynglesteder for bilag IV-padder. For 4 søer berører arbejdsbæltet
sø-lokaliteter. Det forudsættes, at linjeføringen også vil blive lagt uden om disse
lokaliteter. Søerne vurderes generelt kun på den eventuelle påvirkning i forhold til
paddevandringer på tværs af anlægsområdet (jf. projektets forudsætninger, se kapitel
5.4).
Inddragelse af eksisterende viden om paddeforekomster langs linjeføringen ligger uden
for denne opgave. Der kendes imidlertid et par væsentlige forhold, som skal fremhæves.
-

Linjeføringen ved Kyse vest for Næstved passerer tæt på en ynglelokalitet for
løgfrø. Denne lokalitet udgør den eneste kendte bestand af løgfrø på
Sydsjælland ud over på Knudshoved Odde ved Vordingborg. Pågældende
ynglelokalitet er lokalitet 31428 (grid 270) (se Figur 35 ). Ynglestedet ligger syd
for linjeføringen, der passerer på dyrket mark imellem søen og en tidligere
grusgrav. Løgfrøen raster uden for yngletiden nedgravet i løs jord, herunder på
sandede marker og i gamle grusgrave. Marken, som gasledningen skal graves
igennem, kan være rasteområde, ligesom der kan være rastende eller
overvintrende dyr nedgravet i jorden i grusgraven eller i en sandet del af marken
nord for linjeføringen. Bestanden er meget lille og stærkt truet. Det er afgørende,
at bestanden ikke belastes med ekstra dødelighed. Derfor skal arbejdet helst
udføres uden for frøernes aktive periode. Da der kan være dyr som overvintrer
indenfor anlægstraceen, tilrådes desuden minimering af planlægningsområdets
bredde. Det kan også overvejes derudover at anvende vandhulsgravning og
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vandhulspleje som afværgeforanstaltning for at sikre artens forekomst på stedet
på længere sigt.
-

Lidt øst for Vasegrøften nord for Næstved ligger der to nyopdagede søer (70 og
71, grid 284). På begge lokaliteter er der inden for de seneste 5 år registreret
yngleforekomst af bilag IV-padder. For lokalitet 70 (grid 284) går linjeføringen
direkte igennem lokaliteten (se Figur 38). Lokaliteten husede i 2012 både
springfrø og stor vandsalamander. Lidt syd herfor ligger lokalitet 71, der er gravet
som afværgeforanstaltning i forbindelse med anlæg af Næstved Omfartsvej i
2014. Allerede i marts 2015 blev der fundet ynglende springfrø. Lokaliteten ligger
på afgræsset område, og den ser i januar 2018 ud som en meget velegnet
ynglelokalitet for padder. Det kan blive svært at undgå begge disse søer, idet
passage af området yderligere besværliggøres ved, at ådalen ved Vasegrøften er
Natura 2000-område. Under alle omstændigheder vil en linjeføring forbi disse to
lokaliteter medføre behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandrende bilag
IV-padder medmindre anlægsarbejdet gennemføres om vinteren (1/11-31/1).

Det må forventes at yderligere undersøgelser i paddernes yngletid i nogle tilfælde kan
medføre en ændret vurdering af de potentielt væsentligt påvirkede lokaliteter. Dette vil
være tilfældet, hvis undersøgelserne viser, at søerne ikke huser yngleforekomster af bilag
IV-arter, som er væsentlige for opretholdelse af områdets økologiske funktion.
Alle moser og enge, der krydses af linjeføringen, anses som potentielle rasteområder for
bilag IV-padder. Det er f.eks. fugtige enge og områder med pile- eller ellesump.
Derudover er et enkelt engområde (lokalitet 26825, grid 284) så fugtigt, at spidssnudet
frø/springfrø ville kunne yngle i vandsamlinger inden for det undersøgte område.
Der blev i meget begrænset omfang fundet padder ved besigtigelserne, og kun ved
besøgene i september. Af bilag IV-arter er kun fundet en enkelt larve af stor
vandsalamander (lokalitet 23626, grid 322).

Figur 35. Kendt forekomst af løgfrø i lokalitet 32428 (grid 270).

9.2.3

Flagermus

De fleste undersøgte diger og levende hegn er bevokset med mindre træer uden
hulheder hvor flagermus kan raste. Træer med potentiale som rastested for flagermus
udgør typisk enkelttræer, f.eks. gamle popler, selje-pil eller egetræer.
Langs enkelte vandløb vokser galleriskov med store selje-pile og lignende træer, der kan
være rastested for flagermus. Dertil kommer enkelte andre relevante træer.
Lokaliteter med størst potentiale for rasteforekomst vurderes til at være følgende
lokaliteter:
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9.2.4

-

60 (grid 266): Enkelte popler med hulheder

-

63 (grid 284): Galleriskov bestående af en række store piletræer langs Vasegrøften,
der er et tilløb til Susåen. Svampevækst tyder på forekomst af hule stammer, men
der sås ikke hulheder i de grene, der var brækket i stormvejr. Det er muligt, at der
ikke er egnede hulheder på nuværende tidspunkt. Højt placerede huller kan ikke
udelukkes, og træerne har i hvert fald mulighed for at få stor værdi for flagermus
indenfor en kort årrække.

-

64 (grid 305): To bevoksninger med skadede asketræer langs et mindre vandløb.

-

97 (grid 334): Kystnær skov på skrænt ned mod Faxe Bugt. Den vestlige del af
lokaliteten består af urørt skov med store, ca. 200 år gamle ege med efeu voksende
op ad stammerne. Endvidere er der døde grene på træerne, og der både står og
ligger dødt ved samt er stubbe med spættehuller. Stort potentiale som rastested for
flagermus."

Vandløb

Naturtilstand beregnet efter modificeret fysisk indeks varierer meget imellem de undersøgte vandløbsstrækninger. Ud af totalt 16 vandløbsstrækninger er det for de 7 vurderet,
at gennemgravning af disse vandløb vil have væsentlig indvirkning på naturtilstanden.
Det drejer sig om følgende:
o

Harrested Å ved Sludstrup sydøst for Slagelse (20027 og 70432, grid 240)

o

Delvist rørlagt tilløb til Jydebæk fra Dysted (opstrøms strækning med § 3beskyttelse) (65, grid 305)

o

To vandløbsstrækninger af Krobækken ved Tågeskov Hestehave lige øst for
Sydmotorvejen (26831 og 26028, grid 314/315)

o

Natura 2000-området Susåen (21627, grid 280). Strækningen kunne pga. høj
vandføring ikke undersøges i tilstrækkeligt omfang til at beregne fysisk indeks, men
en realistisk vurdering af de ikke- undersøgte parametre tyder på en moderat
naturtilstand.

o

Natura 2000-området Vasegrøften (69633, grid 284), der er et tilløb til Susåen.
Kombinationen af gamle træer, våd eng og vandløb gør tilsammen ådalen til et
værdifuldt naturområde, hvor påvirkningen bør minimeres.

Flere af ovennævnte vandløb er kendt som gydeområder for ørreder og dermed højt
målsatte. For alle disse vandløb anbefales underboring/underskydning.

9.2.5

Hasselmus

I alt blev seks lokaliteter undersøgt for forekomster af hasselmus. To af disse lokaliteter
blev vurderet til at kunne huse en hasselmusbestand:
Lokalitet 41228 (grid 314)
Ligger umiddelbart syd for den sydlige del af Svennerup-skovene. De grønne områder på
Figur 36 består af landbrugsarealer mv. uden værdi for hasselmus. I disse områder vil
projektet ikke kunne medføre væsentlig påvirkning af hasselmus. De gule områder på
Figur 36 udgøres dels af den sydligste del af et større skovparti og dels af flere levende
hegn. Lokaliteten huser afvekslende, hasselmusegnede føde-/opholds- og ynglepladser,
med stor artsdiversitet af frø- og frugtbærende småbuske i flere af de levende hegn.
Lokaliteten kan dermed fungere både som permanent levested og som
spredningskorridor for hasselmus. På undersøgelsestidspunktet blev der ikke fundet
direkte spor efter hasselmus (forladte sommerreder), men det vurderes, at det vil være
muligt at påvise sådanne ved supplerende undersøgelser (efter løvfald).
Hasselmus er særligt sårbar over for anlægsarbejde på levesteder i sommerperioden
(1/7-30/9). Dette skyldes, at det kan have store konsekvenser, hvis træfældning og
buskrydning i forbindelse med anlægsarbejdet medfører, at ungekuld af hasselmus går
tabt. Arten har en meget lav populationstæthed og yngler kun en gang årligt, og er
således væsentlig mere sårbar i forhold til mislykket yngel end andre småpattedyr.
Anlægsarbejde på levesteder for hasselmusens vinterdvaleperiode (1/11-30/4) kan også
være problematisk, idet eventuelle overvintrende individer kan omkomme ved
gravearbejdet. Årstiden er relativt set dog mindre problematisk end sommerperioden.
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For at undgå væsentlig påvirkning af den økologiske funktion af bestanden af hasselmus
i området bør der derfor implementeres en række afværgeforanstaltninger:
•

Indskrænkning af ledningsgraven mest muligt ved passage gennem de
levende hegn markeret på kort (Figur 36).

•

At der inden anlægsarbejdets begyndelse suppleres med plantning af
bærbuske uden for anlægsbæltet.

•

Udlægning af kvasdynger på hver side af anlægsbæltet for at afhjælpe
en uforstyrret overvintring. Derved kan det forhåbentlig undgås, at
hasselmus vælger steder til vinterdvale inden for anlægsbæltet.

Implementering af ovenstående afværgeforanstaltninger skal igangsættes, inden
anlægsarbejdets påbegyndes. Dette er især vigtigt, da hasselmusen etablerer sig meget
langsomt, har en ringe spredningsevne og ydermere er meget stabile, når det kommer til
valg af levested. Desuden er bestandstætheden typisk lav (2-4 individer pr. ha) samt
reproduktionsraten så lille, at en lokal enkeltbestand meget nemt risikerer at uddø, hvis
kvaliteten som levested af artens i forvejen få og udsatte biotoper forringes yderligere.
På Figur 36 fremgår endvidere to røde områder. Disse markerer undersøgte
vandløbsstrækninger (lokalitet 26028 og 26831), der anbefales underboret.

Figur 36. Detailkort, lokalitet 41228 (grid 314 og 315). På kortet ses også to
vandløbsstrækninger (lokalitet 26028 og 26831).
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Figur 37. Detailkort over lokalitet 41227 (grid 312).
Lokalitet 41227 (grid 312)
På denne lokalitet, som ligger i Kohave nord for Everdrup, blev der fundet en hasselmusrede. Skoven udgør den sydlige del af et større skovområde, der huser en bestand af
hasselmus. Det vurderes, at en linjeføring gennem lokaliteten vil medføre væsentlig
påvirkning, der ikke med sikkerhed vil kunne afbødes ved implementering af
afværgeforanstaltninger. Derfor er lokaliteten placeret i kategorien rød, og skal undgås
eller underbores (se Figur 37).
Ledningstracéet ligger meget nær lokaliteten (nærmere end 16 meter). Lokaliteten anses
derfor som potentielt direkte berørt af anlægsarbejdet. Det anbefales derfor, at tracéet
forskydes mod syd, så anlægsarbejdet ikke kommer tættere end 10 m på skovbrynet,
som er lokalitetens afgrænsning.

9.2.6

Botanik

I alt er der undersøgt ti lokaliteter for botaniske forhold. Det drejer sig om tre § 3beskyttede enge, tre § 3-beskyttede moser, to klintarealer, en småbiotop med overdrev
beliggende i skov samt et område, der er vejledende registreret som § 3-beskyttet
strandeng. Sidstnævnte areal blev i felten vurderet til ikke at være strandeng, men
derimod blot en stenet strandkant uden videre naturværdier.
For de resterende ni lokaliteter er det vurderet, at der enten er behov for
afværgeforanstaltninger, hvis såfremt en væsentlig påvirkning skal undgås, eller at dele
eller hele lokaliteten bør fritages for anlægsarbejde.
Tre af lokaliteterne (26425, 26427 og 26825, grid 284) ligger i ådalen ved Vasegrøften,
som indgår i Natura 2000-område nr. 163 ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen,
Holmegårds Mose og Porsmose”. Dette areal vil som udgangspunkt blive underboret (se
nærmere omtale i afsnit 3.1). Lokaliteterne 26425 og 26825 ligger på hver sin side af
vandløbet Vasegrøften. Begge lokaliteter består af både gule og røde delområder, hvilket
indikerer, at de registrerede naturværdier varierer inden for de forskellige dele af
lokaliteterne. For begge lokaliteter gælder, at naturværdierne er størst i den nordlige del
af lokaliteterne. Disse områder er markeret med rødt på Figur 38. I de røde delområder
vurderes det, at det ikke er muligt at foretage gennemgravning uden en væsentlig
påvirkning af områdets naturværdier. I de gule delområder vurderes det derimod, at
gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede
afværgeforanstaltninger implementeres.
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Figur 38. Detailkort, lokalitet 26425 og 26825.
To andre lokaliteter (21625, grid 278 og 21626, grid 280) ligger på hver sin side af
Susåen, der udgør en del af et Natura 2000-område (N163). For begge lokaliteter
gælder, at der er delområder med høj botanisk værdi, hvor gennemgravning skal undgås.
Således består begge lokaliteter af både gule og røde delområder. For langt størstedelen
af lokalitet 21625, der er en trykvandspåvirket mose på sydsiden af Suså, vurderes det,
at gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede
afværgeforanstaltninger implementeres. På et mindre areal er der dog registeret så
værdifulde botaniske forhold i form af et lysåbent kildevæld, at det ikke vil være muligt at
undgå væsentlig påvirkning ved gennemgravning. Derfor bør linjeføringen gå udenom
dette delområde. Generelt anbefales det derfor, at anlægsarbejdet foretages længst mod
sydøst på lokaliteten, dvs. i det tørreste område. Lokalitet 21626 er en § 3-beskyttet eng,
hvor der centralt er et botanisk godt område med trævlekrone. Derfor bør anlægsarbejdet
ikke berøre denne del af lokaliteten. For den resterende del af arealet vurderes det, at
gennemgravning ikke vil medføre væsentlig påvirkning, såfremt de foreslåede
afværgeforanstaltninger implementeres. Begge lokaliteter planlægges underboret.
Den sidste lokalitet 41226 (grid 291) har en moderat estimeret naturtilstand (III). Det
vurderes, at gennemgravning af lokaliteten ikke vil medføre en væsentlig påvirkning,
såfremt de anbefalede afværgeforanstaltninger implementeres.
Allerøstligst passerer undersøgelseskorridoren et område med klint umiddelbart inden
Faxe Bugt (grid 334 – se Figur 40). Klinten er opdelt i to separate lokaliteter hhv. lokalitet
95 og 96. For lokalitet 95 er dele af lokaliteten placeret i gul kategori, idet det som
afværgeforanstaltning anbefales, at store døde træer fjernes midlertidt og genplaceres i
tilfælde af anlægsarbejde gennem lokaliteten. For lokalitet 96 anbefales den vestlige del
undgået og placeres i rød kategori, idet området er levested for flere
bemærkelsesværdige skovplanter bl.a. skov-fladbælg.
Uden for det nuværende undersøgelsesområde, allervestligst i skoven, der udgøres af
lokalitet 97, ligger lokalitet 97-001, der et mindre område med en fin overdrevsvegetation.
Denne lokalitet bør undgås i forbindelse med anlægsarbejde og placeres derfor i rød
kategori.
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Figur 39. Detailkort, lokalitet 21625 og 21626.

Figur 40. Detailkort, lokalitet 95-98 samt 97-001 (grid 334).

9.3

Sammenfatning
De største udfordringer findes følgende fire steder (se desuden oversigtskort - Figur 42):
1) Løgfrø-bestand nordvest for Næstved (Figur 35):
I dette område findes en af Sydsjællands meget få forekomster af løgfrø.
Landskabet er naturrigt, med ådale og skove, hvor padder kan finde levesteder uden
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for yngleperioden. Det er yderst vigtigt at følge den anbefalede anlægsårstid på
denne strækning. Således anbefales det at anlægsarbejde udføres i perioden 15/1015/3 for at minimere risikoelementerne for den følsomme løgfrøbestand. Dette er
helt sikkert den bedste måde at undgå en væsentlig påvirkning af områdets
økologiske funktion for arten. Artens tilstedeværelse blev ikke påvist ved genbesøg i
juni 2018. På baggrund af tidligere undersøgelser vides det dog, at arten findes i
området. Derfor bør de beskrevne afværgeforanstaltninger i dette tilfælde udføres
uanset undersøgelsens resultat.
2) Passage af Natura 2000-vandløbet Suså (Figur 39):
Udover passage af selve Susåen ligger der i tilknytning til åen to lokaliteter med
beskyttet § 3-natur med delområder, der bør undgås. Endvidere vil gennemgravning
af de lavtliggende områder nær Susåen skabe potentielle konflikter i forhold til bilag
IV-padder, der især bruger arealerne som terrestriske levesteder.
3) Ådalen ved Vasegrøften (Figur 41):
Selve ådalen indgår i et Natura 2000-område og byder på et komplekst naturområde
med en kombination af flere forskellige naturværdier, der kan blive påvirket af
projektet. Således er der et vandløb i god naturtilstand, to lokaliteter med beskyttet §
3-natur med delområder, der bør undgås, samt gamle træer med potentiale som
rastesteder for flagermus. Dertil kommer, at der ligger to søer med bilag IV-padder
umiddelbart øst for ådalen.
4) Område ved Krobækken (Figur 36):
Både selve Krobækken samt et tilløb gennemskæres af den planlagte linjeføring.
Begge strækninger er vandløb i god naturtilstand og sandsynligvis ynglested for
ørreder. Området ved Krobækken er desuden det eneste sted, hvor den konkrete
linjeføring skærer igennem egnede levesteder for hasselmus, idet linjeføringen
passerer tæt forbi den sydlige del af skovkomplekset Svennerup-skovene.
Det anbefales, at anlægsarbejdet på denne strækning lægges i perioden 1/10-30/6
for at undgå sommeryngleperioden, hvor hasselmus er immobile. Det bedste vil dog
være, hvis også overvintringsperioden kan udgås, således at anlægsarbejdet
gennem lokaliteten kan udføres i perioden 1/5-30/6. Anbefalingerne angående
perioder for anlægsarbejdet på denne strækning vurderes at være den næstvigtigste
på Sjælland (efter anbefaling under pkt 1).

Figur 41. Kort over område ved Vasegrøften.
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Figur 42. Oversigt over de vigtigste potentielle konflikter i forhold til natur på strækningen
henover Sjælland.

10
10.1

ELTRACÉ BLANGSLEV (RESULTATER)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for højspændingskablet.
Samtidig vises det grid, der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid
er anvendt ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt Blangslev omfatter grid nr. 405-417 + 312 (se Bilag 2).
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for delprojekt Blangslev er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper,
som fremgår af nedenstående Tabel 21. De undersøgelsestyper, der er udført på hver
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29).
Tabel 21. Antal undersøgte lokalitetstyper (Eltracé Blangslev). Der henvises til detaljer,
som fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype (Note_2)

Antal undersøgte lokaliteter

Sø=Vandhul

9

Dige/levende hegn

1

Eng

1

Mose

1

Overdrev

1

Vandløb

1

Total

14
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10.2
10.2.1

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper,
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet,
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber
forstyrrelser eller, at dele af en dyrebestand på lokaliteten risikerer at omkomme, når de
færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i eltracé Blangslev fremgår af Tabel 22 herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 18 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte berørte
lokaliteter fundet ved en GIS-analyse.
De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).
Tabel 22. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for eltracé Blangslev. Tal i
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (9 m på hver side af tracéet).
Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til detaljer om
de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. Lokaliteternes placering
fremgår af Bilag 3.
Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø

7 (0)

0

2 (2)

0

9 (2)

Dige/levende hegn

0

0

1 (0)

0

1 (0)

Eng

0

0

0

1 (1)

1 (1)

Mose

0

0

1 (1)

0

1 (1)

Overdrev

0

0

0

1 (1)

1 (1)

Vandløb

0

1 (1)

0

0

1 (1)

7 (0)

1 (1)

4 (3)

2 (2)

14 (6)

Sum

10.2.2

Padder

Det er kun et fåtal af de passerede søer, som umiddelbart vurderes at være velegnede
som ynglesteder for padder. Størsteparten af søerne er enten helt eller delvist tilgroet og
skygget af pilekrat mv.
For i alt 3 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af
bilag IV-padder, medmindre der enten implementeres afværgeforanstaltninger, eller
lokaliteten undgås/underbores.
For sø-lokaliteten 62825 (grid 417) bør der implementeres afværgeforanstaltninger ved
en linjeføring forbi lokaliteten (gul kategori). Dertil kommer, at der nær lokalitet 62825
ligger to § 3-beskyttede arealer, hvor der ved gennemgravning også potentielt kan være
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væsentlig påvirkning af bilag IV-padder. Disse to er lokalitet 62826 (mose) og 62425
(eng).

10.2.1

Markfirben

10.2.2

Flagermus

10.2.3

Vandløb

10.2.4

Botanik

På nordsiden af Snesere Ådal ligger et langt, gammelt, forholdsvis velplejet stendige, der
giver landskabet karakter (lokalitet 94, grid 417). Stendiget er de fleste steder lysåbent og
udgør et potentielt levested for markfirben og andre krybdyr. Diget anbefales underboret
(rød kategori). Samme lokalitet er desuden omtalt under afsnit 10.2.4.
Der er ikke registreret potentielle rastesteder for flagermus inden for delprojektet eltracé
Blangslev.
Der er undersøgt én vandløbsstrækning i eltracé Blangslev (63225, grid 417).
Vandløbsstrækningen huser tilsyneladende ingen gydebanker for ørreder og har en
beregnet DFI på 16, hvilket indikerer en dårlig økologisk tilstand. Det vurderes, at
vandløbet kan gennemgraves uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, såfremt de
foreslåede afværgeforanstaltninger implementeres.
Der er lavet botaniske undersøgelser af 3 lokaliteter (hhv. § 3-beskyttet overdrev, eng og
mose – alle beliggende i Snesere Ådal i grid 417). På alle lokaliteter er der registreret
arealer, hvor anlægsarbejde vil medføre en væsentlig påvirkning af de botaniske værdier
og derfor bør undgås eller underbores (rød kategori).
For mose-lokaliteten 62826 gælder dette hele arealet, mens de to andre lokaliteteter
62425 (eng) og 62827 (overdrev) kun delvist er placeret i rød kategori, mens de
resterende dele er gul kategori (se Figur 43).
På nordsiden af Snesere Ådal (også grid 417) ligger et langt, gammelt, forholdsvis
velplejet stendige (lokalitet 94), der giver landskabet karakter. Diget er ikke besigtiget
med henblik på botaniske værdier, men ved besigtigelsen for markfirben/flagermus kunne
det konstateres, at stendiget er vært for et utal af mosser, laver (bægerlav og skorpelav),
bregner samt flere bemærkelsesværdige plantearter, fx stivhåret kalkkarse, liden klokke
og almindelig engelsød. Dette gælder især for en skygget strækning øst for
planlægningsområdet, hvor diget står som et gærde langs nordkanten af et træbevokset
moseområde. Samme lokalitet er omtalt under afsnit 10.2.1.
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Figur 43. Detailkort over lokaliteter i grid 417.

10.3

Sammenfatning
I delprojekt eltracé Blangslev er der i alt registreret 7 lokaliteter, hvor projektet ikke kan
gennemføres uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, medmindre der enten
implementeres afværgeforanstaltninger eller specifikke arealer undgås eller underbores.
Generelt passerer eltracé Blangslev igennem et herregårdslandskab med en høj tæthed
af skove, enge og søer. Særligt i grid 417 er der en høj tæthed af lokaliteter med højt
naturindhold. Således ligger 6 ud af de 7 ovennævnte problem-lokaliteter i dette grid,
hvor landskabet består af en ådal med enge, moser, søer og vandløb. Denne ådal må
desuden forventes at være levested og spredningskorrridor for bilag IV-paddearter.
Botanisk udmærker især denne ådal sig og pga. forekomst af et markant stendige med
stor naturværdi.
Det er kun et fåtal af de passerede søer, som umiddelbart vurderes at være velegnede
som ynglesteder for padder. Størsteparten af søerne er enten helt eller delvist tilgroet og
skygget af pilekrat mv. På baggrund af eftersøgning af padder ved genbesøg i juni 2018
vurderes det, at der minimalt behov er for hensyntagen til paddebestande i Elprojekt
Blangslev ud over en af de i alt to direkte berørte søer, hvor der er et verificeret fund af
springfrø.
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11
11.1

ELTRACÉ HASLEV (RESTULTATER)
Undersøgelser udført
Oversigtskort over delprojekterne fremgår af Bilag 1. Kort i dette bilag viser også
placering af planlægningsområdet samt det aktuelle tracé for højspændingskablet.
Samtidig vises det grid, der er udlagt over planlægningsområdet. Det nummererede grid
er anvendt ved feltarbejdet og for automatisk at kunne generere feltkort.
Delprojekt eltracé Haslev omfatter grid nr. 384-405 + 311 (se Bilag 2).
Lokalitetsnumrenes placering i forhold til delprojekter og grid fremgår af tabellen i Bilag 2.
Inden for etracé Haslev er der udført undersøgelser af lokaliteter og lokalitetstyper, som
fremgår af nedenstående Tabel 23. De undersøgelsestyper, der er udført på hver
lokalitet, fremgår af metodeafsnittet (se Tabel 5, side 29).
Det fremgår af oversigtskort (Bilag 1), at planlægningsområdet i etracé Haslev passerer
Natura 2000-områder ét sted – nemlig område N161 – ”Torup Sø og Ulse Sø”. Dette er
nærmere omtalt i kapitel 3.1.
Tabel 23. Antal undersøgte lokalitetstyper (eltracé Haslev). Der henvises til detaljer, som
fremgår af tabellen i Bilag 2.
Lokalitetstype (Note_2)

11.2
11.2.1

Antal undersøgte lokaliteter

Sø=Vandhul

18

Dige/levende hegn

1

Eng

3

Fredskov

1

Mose

3

Overdrev

1

Vandløb

2

Hasselmus

2

Markfirben

1

Total

31

Gennemgang af resultater
Oversigt

På baggrund af undersøgelsesresultaterne er projektets potentielle påvirkning af de
undersøgte lokaliteter evalueret. Lokaliteterne er på det grundlag placeret i fire grupper
baseret på det forventede behov for implementering af afværgeforanstaltninger (se
beskrivelse af gruppering i kapitel 5.4). Formålet med afværgeforanstaltningerne er at
undgå væsentlige påvirkninger af naturen (se kapitel 3 for definition af væsentlige
påvirkninger).
De fleste lokalitetstyper kan kun påvirkes væsentligt af projektet, hvis anlægsbæltet
direkte berører lokaliteten. Andre lokalitetstyper kan også påvirkes væsentligt af projektet,
hvis projektet passerer forbi lokaliteten. Det skyldes, at anlægsarbejdet skaber
forstyrrelser eller at dele af en dyrebestand, som lever på lokaliteten, risikerer at
omkomme, når de færdes i området nær lokaliteten (se Tabel 6, side 37).
Gruppering af de undersøgte lokaliteter i eltracé Haslev fremgår af Tabel 24 herunder.
På baggrund af projektbeskrivelsen antages det, at arbejdsbæltet i anlægsfasen omkring
ledningstracéet er maximalt 2x9 m. Ud fra denne antagelse er de potentielt direkte
berørte lokaliteter fundet ved en GIS-analyse.
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De væsentlige konflikter mellem projektet og de undersøgte naturforhold findes de
steder, hvor anlægsbæltet direkte berører lokaliteter i gul og rød eller kombineret
kategori.
Derudover kan der være problemer når anlægsprojektet passerer forbi lokaliteter i gul,
rød eller kombineret kategori, hvis de er potentielle levesteder for bilag IV-arter
(lokalitetstyperne sø, birkemus og hasselmus).
Tabel 24. Kategorisering af behov for afværgeforanstaltninger for eltracé Haslev. Tal i
parentes angiver lokaliteter nærmest anlægstracéet (9 m på hver side af tracéet).
Definition af afværgekategorier fremgår af afsnit 5.4. Der henvises til detaljer om
de enkelte lokaliteter, som fremgår af tabellen i Bilag 2. Lokaliteternes placering
fremgår af Bilag 3.

11.2.2

Lokalitetstype
(Note_2)

Grøn

Gul

Rød

Kombination

SUM

Sø

16 (0)

1 (0)

1 (1)

0

18 (1)

Eng

1 (1)

1 (1)

0

1 (0)

3 (2)

Fredskov

0

0

0

1 (1)

1 (1)

Hasselmus

0

0

2 (2)

0

2 (2)

Mose

0

2 (1)

0

1 (1)

3 (2)

Overdrev

1 (1)

0

0

0

1 (1)

Vandløb

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0

3 (3)

Sum

19 (3)

5 (3)

4 (4)

3 (2)

31 (12)

Padder

For i alt 7 lokaliteter er det vurderet, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af
bilag IV-padder, medmindre dele af lokaliteterne undgås/underbores eller der
implementeres afværgeforanstaltninger. To af disse lokaliteter er søer, hvor der bør
implementeres afværgeforanstaltninger ved linjeføringen forbi lokaliteterne af hensyn til
paddevandringer. Der er tale om lokalitet 58033 (grid 387) og 62430 (grid 391).
Herudover er der tale om 5 terrestriske arealer fordelt på 2 § 3-beskyttede enge og 2 § 3beskyttede moser samt en § 28-beskyttet mose (69634-01) beliggende i fredskov.
Lokalitet 63230 (grid 397), 62428-01 (grid 401) og 69634-01 (grid 401) placeres i gul
kategori. De to resterende lokaliteter (62429, grid 397 og 69634-01, grid 401) er
kombinationslokaliteter, hvor dele af lokaliteterne enten skal undgås eller underbores (se
Figur 44 og Figur 46).

11.2.3

Flagermus

For alt 3 lokaliteter vurderes der at kunne være potentielle konflikter i forhold til
forekomster af flagermus. To af disse er beliggende i den østlige udkant af Denderup
Vænge vest for Rønnede. Her er der både en fredskov (69634) og en skovbevokset
mose (62428-02), hvor der vurderes at være delområder med flere potentielle rastesteder
for flagermus. Hvilke arealer inden for de to lokaliteter, der anbefales undgået eller
underboret fremgår af Figur 44.
Derudover er der langs en vandløbsstrækning (lokalitet 58434, grid 392) fundet flere
træer med hulheder, hvor der er potentielle rastemuligheder for flagermus. Det anses
som meget sandsynligt, at vandflagermus og måske også andre flagermusarter har
ynglebestande i træer langs vandløbet. Lokaliteten er placeret i gul kategori, idet det
anbefales, at behovet for træfældning minimeres mest muligt, fx ved at begrænse
arbejdsbæltet til 4 m tæt på vandløbet.
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Figur 44. Detailkort over lokalitet 69634 og 62428-02.

11.2.4

Vandløb

11.2.5

Hasselmus

11.2.6

Botanik

Der er i eltracé Haslev i alt undersøgt tre vandløbsstrækninger. For to af disse vurderes
det, at projektet vil kunne medføre en væsentlig påvirkning. Den ene af disse udgøres af
Susåen (58831, grid 398) anbefales derfor underboret (rød kategori). For den anden
lokalitet (Møllebækken, lokalitet 58434, grid 392) kan der foretages gennemgravning,
såfremt arbejdsbæltet indskrænkes (gul kategori).
I alt blev to lokaliteter (72, grid 311 og 73, grid 405) undersøgt for forekomst af hasselmus
i eltracé Haslev. Begge lokaliteter blev vurderet til at kunne huse en hasselmusbestand,
hvoraf der på den ene lokalitet blev gjort et fund af hasselmusrede. Disse to lokaliteter
anbefales begge underboret (rød kategori), da de begge er en del af et større
skovkompleks, der vurderes vigtigt for hasselmus.
Der er i eltracé Haslev Haslev blevet foretaget botaniske besigtigelser af i alt 6 lokaliteter.
For tre af disse 63230 (grid 397), 69634-01 (grid 401) og 62428-01 (grid 401) vurderes
det, at gennemgravning kan ske under forudsætning af implementering af passende
afværgeforanstaltninger (gul kategori).
For to andre lokaliteter vurderes, at dele af lokaliteterne bør undgås eller underbores,
dvs. at de er kombinationslokaliteter:
-

Lokalitet 62429 (grid 397) huser som sådan ikke nogen nævneværdige botaniske
værdier, men to centrale områder i lokaliteten placeres i rød kategori med henblik
på at undgå hhv. et stort, solitært egetræ og en stor død træstammme (se Figur
45). Resten af lokaliteten placeres i gul kategori grundet anbefaling om
afværgeforanstaltninger rettet mod forekomst af bilag IV-padder.

-

Lokalitet 62428-02 (grid 401) er en § 3-beskyttet mose, hvor den sydlige del, der
består af en gammel ellesump, bør undgås eller underbores (rød kategori). Den
øvrige del af lokaliteten har en lavere naturværdi og kan gennemgraves, såfremt
der implementeres afværgeforanstaltninger (gul kategori) (se Figur 44).
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Figur 46. viser lokalitet 62429, hvor der er to områder der bør undgås.

11.3

Sammenfatning
I delprojekt eltracé Haslev er der i alt registreret 12 lokaliteter, hvor projektet ikke kan
gennemføres uden væsentlig påvirkning af naturværdierne, medmindre der enten
implementeres afværgeforanstaltninger eller specifikke arealer undgås eller underbores.
Eltracéet Haslev passerer igennem et herregårdslandskab med en høj tæthed af skove,
enge og søer.
De potentielle konflikt-lokaliteter ligger jævnt spredt ud over planlægsningsområdet for
delprojektet, men særligt to områder huser en større koncentration af lokaliteter med højt
naturindhold:
-

I et område vest for Rønnede (grid 397-398) er 3 lokaliteter, hvor projektet kan
medføre væsentlig påvirkning af naturværdierne.

-

I Hestehave i den østlige del af Denderup Vænge (grid 401) er der på et mindre
område i alt 4 lokaliteter, hvor projektet kan medføre væsentlig påvirkning af
naturværdierne.
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PRIORITERING AF YDERLIGERE UNDERSØGELSER
Som det fremgår indledningsvist (kapitel 1), så er mange af lokaliteterne besigtiget første
gang på en årstid hvor der er begrænsede muligheder for at indsamle relevant biologisk
information.
Vurderingerne er derfor lavet på baggrund af de data, som det har været muligt at
indsamle ved feltarbejde udført efterår/vinter. I mange tilfælde er vurderingerne derfor
baseret på de bedst mulige ekspertantagelser om, hvilke arter der KAN forekomme på en
konkret lokalitet. Det er tilstræbt, at beskyttelseskrævende arter antages at forekomme
alle de steder, hvor det er sandsynligt, at de kan forekomme.
Vurderingerne er således lavet ud fra et forsigtighedsprincip, der skal minimere risikoen
for utilsigtet påvirkning af de beskyttede arter og naturtyper. Konsekvensen af dette er, at
der sandsynligvis anbefales flere afværgeforanstaltninger end relevant, hvis alle
anbefalingerne var baseret på kortlægning af arternes aktuelle forekomst. På den
baggrund kan dele af afværgeforanstaltningerne måske undlades, hvis der på et senere
tidspunkt laves undersøgelser, som ændrer på de forekomster af beskyttede arter, der er
antaget i denne rapport.
Alle undersøgte lokaliteter er på baggrund af den første besigtigelse prioriteret mht., hvor
effektive yderligere undersøgelser vil være i forhold til at ændre vurderingen af behovet
for afværgeforanstaltninger. Lokaliteterne inddeles i det følgende i tre prioriteringer.
Prioritering af hver enkelt lokalitet fremgår af tabellen i Bilag 2. En oversigt over
fordelingen af de forskellige prioriteringskategorier fordelt på delprojekter fremgår af
Tabel 25.
Alle søer som er placeret i 1. og 2. prioritet på baggrund af den første besigtigelse er
udvalgt til genbesøg i juni 2018. På baggrund af resultaterne fra genbesøget er alle data
for disse lokaliteter opdateret både i rapportens tekst og i tabellen i Bilag 2.

12.1

1. prioritet
Lokaliteterne i denne kategori er især søer, der i forbindelse med feltundersøgelserne er
vurderet som måske egnede i forhold til forekomst af bilag IV-padder. Tracéet er
samtidigt placeret på en måde i forhold til lokaliteterne, så det er vurderet, at der er behov
for afværgeforanstaltninger ved passage forbi lokaliteten. Det kunne også være lokaliteter
eller dellokaliteter med forventet forekomst af beskyttede arter (fx flagermus, hasselmus
og birkemus), som er placeret i rød kategori på baggrund af en forventet forekomst i
tracéet, som måske kan bortfalde efter en undersøgelse.
Det må forventes, at flere af disse lokaliteter ved yderligere undersøgelser på den rette
årstid vil kunne afskrives som levesteder for bilag IV-arter, og de anbefalede
afværgeforanstaltninger dermed kan undlades.
Botanisk undersøgte lokaliteter der er placeret i rød kategori (eller kombinationslokaliteter
med indhold af røde arealer), er generelt IKKE prioriteret højt i forhold til yderligere
undersøgelser. Hvis det ikke er muligt at undgå eller underbore disse lokaliteter, så
anbefales at sikre, at disse lokaliteter undersøges i vækstsæsonen (maj-oktober).

12.2

2. prioritet
Lokaliteterne i denne kategori omfatter dels søer, der er vurderet egnede for bilag IVpadder og dels lokaliteter, der er vurderet som egnede for flagermus. Desuden er det for
alle lokaliteter vurderet, at der ud fra det nuværende vidensniveau er behov for
afværgeforanstaltninger.
Det må forventes, at enkelte af disse lokaliteter ved yderligere undersøgelser af de
relevante biologiske forhold på den rette årstid vil kunne afskrives som levesteder for
bilag IV-arter, og de anbefalede afværgeforanstaltninger dermed kan undlades.

12.3

3. prioritet
De resterende lokaliteter placeres i denne kategori. For disse lokaliteter gælder, at det
ikke forventes, at yderligere undersøgelser vil kunne medføre væsentlige ændringer i de
foreslåede afværgeforanstaltninger.

www.amphi-consult.dk

88

Det må dog understreges, at det altid anbefales, at vurderinger og planlægning af
afværgeforanstaltninger baseres på aktuel viden om forekomster af beskyttet natur og
beskyttede arter.
Botanisk undersøgte lokaliteter der er placeret i rød kategori (eller kombinationslokaliteter
med indhold af røde arealer), er generelt prioriteret lav i forhold til yderligere
undersøgelser. Hvis det ikke er muligt at undgå eller underbore disse lokaliteter, så
anbefales at sikre, at disse lokaliteter undersøges i vækstsæsonen (maj-oktober).

Tabel 25. Oversigt over fordelingen af de forskellige prioriteringskategorier fordelt på de
forskellige delprojekter. Bemærk at alle søer som er placeret i 1. og 2. prioritet på
baggrund af den første besigtigelse er genbesøgt i juni 2018. I alt 98 lokaliteter er
genbesøgt i juni. På baggrund af genbesøget er alle data for disse lokaliteter
opdateret.
Delprojekt

1. prioritet

2. prioritet

3. prioritet

Jylland Vest

0

4

43

Jylland Øst

8

37

101

Fyn

14

25

119

Sjælland

14

15

72

Eltracé Blangslev

4

6

10

Eltracé Haslev

9

4

16

Samlet (497)

49

87

361

www.amphi-consult.dk

89

13

REFERENCER

Alle anvendte referencer er indsat som fodnoter i teksten.

www.amphi-consult.dk

90

BILAG 1.

OVERSIGTSKORT (KORT)

Kortbilag (se separat fil)

BILAG 2.

UNDERSØGELSER OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (TABEL)

Se samlet tabelbilag for alle delprojekt (se separat fil i PDF og xlsx format)

BILAG 3.

LOKALITETSNR OG AFVÆRGEFORANSTALTNINGER (KORT)

Kortbilag for hvert delprojekt (se separate filer)

BILAG 4.

DETAILKORT FOR KOMBINATIONSLOKALITETER (KORT)

Kortbilag (se separat fil). Der er indsat skillesider for hver delprojekt

BILAG 5.

SIDENUMMERERING AF KORT I BILAG 3 (TABEL)

Tabel der viser sidenummereringen for hvert grid nummer i kortbilag 3 (se separat fil)

Bilag 1: Oversigtskort (Kort), Side 91

BALTIC PIPE PROJEKT PÅ LAND
Bilag G – Flagermus og birkemus

Bilag G – Detailkort til kapitel 17 om Bilag-IV-arter for birkemus og flagermus
1.1

Birkemus

En del af de lokaliteter som er egnet for birkemus rummer særligt sårbare delområder som kan anvendes til rede eller
dvale. Da disse sårbare delområder ikke fremgår af kortbilag 1, er der lavet detailkort for dem her. Det drejer sig om ét
område i Vestjylland og ni områder i Østjylland.

Figur 1

Enge (38826 og 64433) langs Søvig Bæk nord for Station Nybro i Vestjylland

Figur 2

To enge (21 og 92) tæt på Husted Mose i Østjylland

Figur 3

Dige (25) vest for Egholt Skov i Østjylland

Figur 4

Overdrevsskråning (72432) langs sideløb til Åkær Å i Østjylland

Figur 5

Mose og eng (104) langs Åkær Å

Figur 6

Overdrev (105) langs Drabæks Mølleå

Figur 7

Fugtigt skovareal og dige nær Svanemose

Figur 8

Tilgroet engområde (106) nær Svanemose

Figur 9

Eng (93) langs Binderup Mølleå

Figur 10

Solkær Enge (42) tæt på Lillebælt i Østjylland

1.2

Flagermus.

På nogle af de lokaliteter som er undersøgt i forhold til egnethed for flagermus, er det kun en del af lokaliteten som er
vurderet egnet, mens øvrige dele er ikke-egnede og dermed ikke relevante i forhold til en evt. påvirkning fra projektet.
Da de egnede dele af lokaliteterne er for små til at vise på kortbilag 1, er de i stedet vist her som detailkort for de enkelte lokaliteter. 12 lokaliteter i Østjylland og to på Fyn er vist. Lokaliteter som underbores eller hvor hele lokaliteten er
egnet er ikke medtaget her.
1.2.1 Østjylland

Figur 11

Lokalitet 19625.

Figur 12

Lokalitet 52.

Figur 13

Lokalitet 19629. Hele lokaliteten er egnet, bortset fra et smalt område tæt på den eksisterende gasledning

Figur 14

Lokalitet 19229

Figur 15

Lokalitet 19230

Figur 16

Lokalitet 73332. Placering af egnede træer er markeret med en cirkel

Figur 17

Lokalitet 72434. Bøgetræet som er egnet for flagermus er markeret med en cirkel

Figur 18

Lokalitet 73636. De egnede træer står mod sydvest

Figur 19

Lokalitet 72836. Den egnede dellokalitet med spættehuller er indtegnet mod nordøst

Figur 20

Lokalitet 54825. Et enkelt egnet træ mod nordøst

Figur 21

Lokalitet 53629 til venstre og lokalitet 54826 til højre

1.2.2 Fyn

Figur 22

Lokalitet 20443.

Figur 23

Lokalitet 20844.
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OML-BEREGNING FOR BALTIC PIPE TERMINAL INDEN FOR EKSISTERENDE NYBRO ANLÆG

1

Baggrund

Dette notat tager udgangspunkt i Rambøll’s lignende beregning fra maj 20181. Siden denne rapport er der sket ændringer i designet af det nye energianlæg, herunder effekt og temperatur. Derudover er det nye anlæg omfattet af den nye bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg, i stedet for listepunkt G 201 som tidligere.
Ørsted har siden 1984 drevet en terminal for gasmodtagelse og gasbehandling på
adressen; Nybrovej 185, 6851 Janderup (jf. Bilag A). Miljøgodkendelse
af anlægget indeholder en nærmere beskrivelse af det eksisterende anlæg samt vilkårene for driften.
I forbindelse med Etablering af Baltic Pipe projektet etableres en ny terminal for
modtagelse af naturgas på Nybro Gasbehandlingsanlæg. På det nye modtageanlæg
skal etableres et nyt fyringsanlæg, der skal indgå i driften af modtageanlægget.
Der etableres tre nye naturgaskedler i separate samliggende bygninger, hver med
en indfyret effekt på 12,2 MW og en varmeproduktion på 11,6 MW. Kedlerne fyres
med naturgas og har hver deres eget afkast. Layoutet ses af Bilag B.
Der i dette notat konservativt regnet på en afkasthøjde, der sikrer at B-værdierne
er overholdt i alle mulige receptorpunkter uden for skel.
Derfor udføres en beregning af den krævede skorstenshøjde ved hjælp af OMLmodellen. På baggrund af et ønske fra Energinet, er der beregnet immissioner for
det nye anlæg alene, samt ved samtidig drift med de eksisterende kedler på Nybro
Gasbehandlingsanlæg.

1 OML-beregning for Baltic Pipe terminal inden for Ørsteds anlæg i Nybro, Rambøll til Energinet, Maj 2018.
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OML-BEREGNING FOR BALTIC PIPE TERMINAL INDEN FOR EKSISTERENDE NYBRO ANLÆG

2

Metode

2.1

Immissionsberegning

3

For virksomheder udføres spredningsberegningerne i OML Multi 6.2 og følger den
eksisterende vejledning i OML Multi 6.2 og Luftvejledningen. Der er regnet særskilt
for hver enkelt virksomhed og sammenlignet med gældende B-værdi. Der foretages
beregninger for den eksisterende situation, for det nye anlæg alene og for det samlede fremtidige anlæg.
For at sikre genkendeligheden er der anvendt UTM koordinater hele vejen igennem
beregningerne og terrænhøjderne er indsat via funktionen med .asc-filer fra Kortforsyningen.
Der regnes med en receptorhøjde på 1,5 m, da der ikke er identificeret etagebyggerier i området. Der regnes i et forholdsvist fintmasket net op til 1.000 m, da højeste koncentration forventes at ligge inden for denne afstand. For nuværende og
fremtidige scenarie vil L2, som har den højeste kildestyrke være midtpunkt for receptornettet, hvor afstanden til skel fra L2 er cirka 125 m. For de nye afkast alene
er NY2 midtpunkt med 75 m til nærmeste skel.
DCE anbefaler at man bruger højeste immission af alle retninger (konservativ model) i en given afstand, da der anvendes 1-års meteorologiske data fra Kastrup (Institut for Miljøvidenskab 2018).
Der anvendes højst tre betydende cifre i resultaterne, pga. usikkerheden indbygget
i OML, herunder 1 års meteorologi data.
Input til modellen tager udgangspunkt i virksomhedernes vilkår det vil sige der regnes på fuld drift hele året rundt med fuld udnyttelse af emissionsgrænseværdierne.
Beregningsresultatet af OML-modellen er den maksimale månedlige 99 % fraktil,
hvilket betyder at det er den 8. højeste time immissionskoncentration. Denne sammenlignes med B-værdien.

2.2

Depositionsberegning

Beregninger er udført i OML Multi 6.2, heraf deposition på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning af 20142.
Der henvises til notatet: ”Vurdering af kvælstofdeposition for Nybro Gasbehandlingsanlæg” af 1. feb. 2019.

2

Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler

i relation til VVM. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 28. januar
2014.
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3

Input data

3.1

Eksisterende anlæg

På det eksisterende gasbehandlingsanlæg er der i dag emission af forbrændingsgasser fra to gasfyrede kedler og et kraftvarmeværk.
Emissionskilderne er:

›

Kedelanlægget bestående af 2 kedler, hver med en indfyret effekt på 15 MW
og en fælles 40 m høj skorsten (L1) med to separate røgrør.

›

Kraftvarmeværket (samlet 29,7 MW) bestående af en gasturbine med en indfyret effekt på 13,6 MW, efterbrænder - frisk luft med en indfyret effekt på 12
MW og efterbrænder – tilsatsfyr med en indfyret effekt på 4,14 MW og en fælles 26 m høj skorsten (L2) med to separate røgrør. Efterbrænder - frisk luft
med en indfyret effekt på 12 MW er mølposet, og indgår ikke i den daglige drift
af Nybro Gasbehandlingsanlæg. I denne beregning indgår den samlede indfyrede effekt for kraftvarmeværket, som en worst case betragtning.

Som nævnt ovenfor antages det, at anlæggenes emissioner svarer til emissionsgrænserne. Emissionsgrænser gældende for de eksisterende anlæg fremgår af anlæggets miljøgodkendelse af 27. oktober 2009.
Emissionsgrænseværdierne er samlet i Tabel 1.
Tabel 1

Emissionsgrænseværdier for det eksisterende anlæg.

Parameter

Emissionsgrænseværdi,
L1 mg/Nm³, 10% O₂,
tør røggas

Emissionsgrænseværdi,
L2 mg/Nm³, 5% O₂,
tør røggas

CO

75

150

NOx regnet vægtmæssigt
som NO₂.

65

200

Emissionsgrænseværdierne til gasturbinen (L2) stammer tilbage fra gasmotorbekendtgørelsen fra 2005. Den nugældende gasmotorbekendtgørelse stiller skærpede
emissionskrav i forhold til bekendtgørelsen fra 2005. Det er derfor konservativt, at
anvende de gamle emissionsgrænseværdier.
Der er senest i 2011 foretaget en skorstenshøjdeberegning for de eksisterende afkast, hvor kedelanlæggene er indsat med hver sin skorsten og gasturbinen uden efterbrænder - frisk luft med en indfyret effekt på 12 MW. De anvendte afkastdata
fremgår af Tabel 2. Emissionerne bliver i modellen lagt sammen til en kilde for hhv.
de to 15 MW kedler i L1, hele kraftvarmeværket i L2 og de tre nye kedler i NY.
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Tabel 2

5

Input data for de eksisterende kedler.

Parameter

L1 (kedelanlæg)
aktuelt 2% O₂

Indfyret effekt, MW

L2 (GT+EB tilsats)
aktuelt 15% O₂

L2 (EB-frisk luft)
aktuelt 15% O₂

2 x 15

13,6 + 4,14

12

17.000

56.400

37.988*

Temperatur, °C

200

150

150**

Afkasthøjde, m

40

26

26

Afkastdiameter (indre), m

0,6

1,3

1,2

2

0,5

2,8

Røggasmængde, fugtig røg, Nm³/h

Afkastdiameter (ydre), m

3.2

Nyt kedelanlæg

Der ønskes etableret tre sammenhængende kedelbygninger, hver med dimensionerne H: 8,6m + 0,6m opkant, B: 8m og L: 13,5m, samt tre nye naturgaskedler,
hver med en indfyret effekt på 12,25 MW og hver med et særskilt afkast. Røggassen nedkøles til ca. 30 grader ved kondensering og genopvarmes herefter til minimum 40 grader.
Kedlernes data er angivet i Tabel 3.
Tabel 3

Data for de nye kedelanlæg, værdierne er for hver
enkel kedel.

Parameter

Værdi

Røggasmængde, fugtig gas

Enhed
3,87

Nm³/s ( 1,0 % O₂)

Afkastdiameter (indre)

0,5

m

Afkastdiameter (ydre)

0,55

m

40

°C

Temperatur

Det nye kedelanlæg antages at blive omfattet af Bekendtgørelse om mellemstore
fyringsanlæg3, da der er tale om et nyt anlæg, der sættes i drift den 20. december
2018 eller derefter.
Det antages derfor, at de nye kedler har en maksimal emission svarende til emissionsgrænseværdierne, som er angivet i Tabel 4.
Tabel 4

Emissionsgrænseværdier for de nye
afkast.

Parameter

Emissionsgrænseværdi
mg/Nm³ ved 3% O₂ , tør røggas

CO

125

NOx

100

3 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 751 af 28. maj 2018
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4

Skorstensberegning

Placeringen af de nuværende afkast, samt den valgte (for denne beregning) placering af de tre fremtidige afkast fremgår af Figur 1. De er placeret forholdsvis tæt for
at undersøge den kumulative effekt.

Figur 1

Placering af afkast i modellen. De tre nye afkast er nummeret 1-3 fra nord øst til sydøst.

De samlede kildedata fremgår af Tabel 5, hvori alle røggasser fra de tilhørende
energianlæg er samlet i luftstrøm for hvert afkast.
Tabel 5

Input data for de fem fremtidige afkast.

Parameter

L1

L2

NY1

NY2

NY3

X koordinator (UTM)

460444

460434

460338

460334

460330 m 32U

Y koordinator (UTM)

6169727

6169713

6169478

6169472

6169465 m 32U

0

0

9,5

9,5

Terrænhøjde
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Parameter

L1

Afkasthøjde

L2

NY1

NY2

NY3

Enhed

40

26

20

20

20 m

Indre diameter

0,85

1,77

0,50

0,50

0,50 m

Ydre diameter

2,0

2,8

0,55

0,55

0,55 m

200

150

40

40

40 °C

10

5

10

10

10 vol%

Volumenstrøm, aktuel våd

9,42

26,12

3,87

3,87

3,87 Nm³/s

Volumenstrøm, ref

13,5

9,2

5,78

5,78

5,78 Nm³/s

10

8,1

9,2

9,2

9,2 m

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej m

Temperatur
Iltindhold ref

Generel bygningshøjde
Retningsbestemt bygningshøjde

7

På baggrund af ovenstående kan kildestyrken og spredningsfaktorerne beregnes for
CO og NO₂. NO₂ er sat til 50 % af NOX jf. Luftvejledningen. Værdierne herfor fremgår af Tabel 6 og viser at NO₂ er dimensionerende for afkastet, hvorfor der i spredningsmodellen kun regnes på NO₂.

Tabel 6

Emissionsgrænseværdier fra vilkår, kildestyrke og den beregnede spredningsfaktor.

Stoffer
Emissionsgrænseværdi

L1

B-værdi

Spredningsfaktor

NY1-3

Enhed

CO

75

150

125

NOx

65

200

100 mg/Nm³

NO₂

32,5

100

50

1.010

1.376

442

NOx

875

1.834

NO₂

437

917

353 mg/s
177

CO

1

1

NOx

-

-

NO₂

0,125

0,125

CO

1.010

1.376

-

-

CO
Kildestyrke

L2

NOx
NO₂

3.500

7.336

1
- mg/m³
0,125
442
- m³/s
1.413

C:\Users\LBHN\Desktop\EPII nye bilag\OML-beregning for Baltic Pipe Terminal inden for eksisterende Nybro anlæg.docx

8

OML-BEREGNING FOR BALTIC PIPE TERMINAL INDEN FOR EKSISTERENDE NYBRO ANLÆG

5

Resultater

5.1

Skorstensberegning

Resultaterne fremgår af Bilag A og viser at ved en afkasthøjde på 20 m, for de nye
afkast, er B-værdien for NO₂ på 125 µg/m³ overholdt. Både i beregningen for det
nye anlæg alene (Bilag C.2) og den kumulative effekt af alle afkast (Bilag C.3).
Som det ses af de tre scenarier kommer størstedelen af påvirkningen fra de nye afkast, da de eksisterende anlæg er stærkt overdimensioneret, hvilket ses af beregningen i Bilag C.1, hvor den maksimale værdi er 17 µg/m³ i en afstand af 300 m.
Når de 3 nye kedler tilføjes bliver det samlede NO₂ bidrag ca. 50 µg/m³ (se bilag
C.3), hvilket er væsentlig under B-værdien på 125 µg/m³.
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Bilag A

9

Oversigtskort
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Bilag B

Layout kedelbygninger
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Bilag C
C.1

11

OML-udskrift skorstensberegning
Eksisterende anlæg

Dato: 2018/10/03

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C

Side

1

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

760101 kl. 1
761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.
Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

2 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y:
460434.,
6169713.
og radierne (m):
25.
50.
75.
100.
125.
150.
175.
200.
250.
300.
400.
500.
600.
800.
1000.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.

Alle overflader er typenr. =

2.
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Side

2

Terrænhøjder [m]
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600
800 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
9.4
9.3
8.9
8.9
9.0
8.9
8.9
9.0
8.8 10.3
6.7
7.4
8.0 10.0 10.9
10
9.5
9.4
9.2
9.0
9.1
9.1
9.2
9.3
9.5
8.8
7.1
7.7
8.2 10.6 10.7
20
9.5
9.5
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.3 10.4
8.0
6.9
7.3
7.9 11.3 10.1
30
9.5
9.5
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.8
9.9
9.1
8.3
6.3
7.4 11.4
8.9
40
9.5
9.5
9.6
9.4
9.5
9.5 10.1 10.2 10.4
9.7
7.4
6.2
6.2
6.6
7.3
50
9.5
9.4
9.4
9.6
9.8 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1
8.5
7.1
7.8
9.4 10.9
60
9.5
9.6
9.9
9.9 10.0 10.0 10.5 10.5 10.6 10.4
8.1
9.3
9.1 11.7 11.6
70
9.6
9.7
9.8 10.0 10.1 10.3 10.6 10.9 10.7 10.6
8.1
9.7
7.3 10.4 11.2
80
9.6
9.8 10.0 10.0 10.5 10.7 10.9 10.8 10.8 10.3
9.7 10.5 11.2
8.7 11.7
90
9.5
9.8 10.0 10.2 10.7 10.9 10.7 10.9 11.1 10.2 10.5 10.3 11.4 11.4 12.0
100
9.5 10.1
9.9 10.8 11.1 10.9 10.6 10.7 10.8 10.9 11.4 12.0 11.8
8.6 10.8
110
9.8 10.1
9.9 10.7 11.0 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 11.5 12.3 11.9 11.7 10.8
120
9.8 10.4 10.5 10.8 11.1 10.7 10.9 11.0 11.1 11.8 11.3 12.3 13.0 12.8 12.2
130
9.5 10.4 10.6 10.8 11.1 10.7 10.9 11.5 11.6 12.2 12.1 12.0 12.2 13.0 12.5
140
9.7 10.5 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 11.6 12.0 12.4 12.4 13.2 13.2 12.1
150
9.7 10.5 10.6 11.0 11.3 11.6 11.6 11.7 11.9 12.1 13.0 13.0 12.9 11.8 11.1
160
9.5 10.2 10.4 11.0 11.0 11.5 11.8 11.7 11.7 11.9 12.5 12.7 11.9 11.1 10.8
170
9.5 10.1 10.5 10.7 11.0 11.6 11.2 11.4 11.1 11.2 12.2 12.2 11.1 11.2 10.9
180
9.5
9.7 10.1 10.5 10.2 10.6 10.9 10.7 10.8 11.0 11.5 11.7 11.3 11.1 11.6
190
9.5
9.4
9.6 10.4 10.1 10.1 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.3 11.1 10.9 11.0
200
9.5
9.4
9.5 10.0
9.9 10.2 10.0
9.9 10.2 10.1 11.4 10.8 11.2 10.4 10.2
210
9.5
9.3
9.4
9.7
9.6
9.9
9.8
9.4
9.7 10.0 10.4 10.9 10.7
8.9 10.4
220
9.5
9.4
9.4
9.8
9.6
9.6
9.5
9.4
9.6
9.4
9.8 10.2 10.5
9.3
7.7
230
9.4
9.4
9.5
9.8
9.8
9.7
9.5
9.5
9.5
9.4
9.4
9.7 10.0
8.9
8.3
240
9.4
9.5
9.4
9.6
9.6
9.5
9.3
9.4
9.3
9.0
9.3
9.1
9.1
7.2
9.7
250
9.4
9.4
9.2
9.3
9.5
9.4
9.3
9.3
9.0
9.1
9.5
9.2
8.8
7.5
8.4
260
9.4
9.3
9.1
9.2
9.3
9.3
9.0
9.0
9.1
8.9
9.2
8.4
8.2
7.9
7.6
270
9.4
9.3
9.0
9.1
9.1
8.9
8.6
8.5
8.6
8.6
8.4
7.8
7.7
9.0
4.9
280
9.3
9.2
9.3
8.9
9.0
8.9
8.5
8.5
8.6
8.4
8.3
8.0
7.9
8.5
8.4
290
9.3
9.0
9.0
8.9
8.9
8.4
8.5
8.5
8.4
8.6
8.5
7.3
6.9
6.4
4.8
300
9.1
8.9
8.9
8.9
8.9
8.5
8.6
8.6
8.2
8.3
7.7
5.6
5.3
9.6
8.0
310
9.1
8.9
9.0
8.9
8.9
8.1
8.1
8.3
8.4
8.2
6.9
8.0
8.1
9.3 10.0
320
9.3
8.9
9.0
8.9
8.9
8.4
8.1
8.3
8.5
8.4
5.7
9.4
9.6
9.4 11.2
330
9.3
8.9
9.1
8.9
8.9
8.8
8.2
8.2
8.2
7.9
6.2
9.6
9.8 10.4 11.0
340
9.4
9.0
9.1
8.9
8.9
8.9
8.8
8.1
8.6
8.1
5.8
9.5
9.9 11.2 11.8
350
9.4
9.3
8.9
8.9
9.1
8.9
8.9
8.9
8.7 10.2
6.4
9.0
9.6 10.1 11.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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3

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
Nr.....:
ID.....:
X......:
Y......:
Z......:
HS.....:
T......:
VOL....:
DSO....:
DSI....:
HB.....:
Qi.....:

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terrænkote for skorstensfod [m]
Skorstenshøjde over terræn [m]
Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.
-----------Kildedata:
Nr ID
1 L1
2 L2

X
460444.
460434.

Y
6169727.
6169713.

Z
9.5
9.5

HS
T(C)
40.0 200.
26.0 150.

VOL
9.42
26.12

DSI
0.85
1.77

DSO
2.00
2.80

HB
10.0
8.1

NO2
Q1
0.4370
0.9170

Stof 2
Q2
0.0000
0.0000

Stof 3
Q3
0.0000
0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
Afledte kildeparametre:
Kilde nr.
1
2

Vertikal røggashastighed
m/s
28.8
16.4

Buoyancy flux (termisk løft)
(omtrentlig) m4/s3
20.5
41.8

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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Side til advarsler.

*****************

ADVARSEL

****************

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr.
1 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
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NO2
Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)
-----------------------------------------------------------------------Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600
800 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
0
2
5
6
6
6
6
8
9
10
10
9
9
7
6
10
0
3
6
8
8
7
7
8
10
12
11
11
11
9
6
20
0
3
6
7
7
7
6
7
9
11
12
12
11
9
7
30
0
3
6
8
8
8
7
8
10
11
13
12
12
10
7
40
0
3
7
9
9
9
10
9
11
13
13
14
13
10
8
50
0
3
6
8
9
9
8
9
11
13
14
14
13
10
7
60
0
3
7
8
9
9
9
9
10
12
13
13
11
9
7
70
0
4
8
9
10
10
10
11
12
14
13
13
12
10
8
80
0
3
7
9
10
10
10
11
13
14
14
13
12
10
8
90
0
4
7
9
10
11
11
12
14
15
14
13
12
9
7
100
0
4
7
9
10
10
12
15
16
17
15
13
11
8
6
110
0
4
7
9
10
9
11
13
16
16
15
13
11
8
6
120
0
4
7
9
9
9
9
10
11
13
14
13
11
9
7
130
0
3
7
8
8
8
8
10
11
10
11
10
8
6
5
140
0
4
8
9
10
10
10
11
10
11
12
11
9
6
5
150
0
4
7
9
9
9
9
8
8
8
8
9
8
7
6
160
0
3
7
8
9
9
9
9
8
9
8
9
9
6
6
170
0
3
6
7
7
7
7
9
13
14
13
11
9
7
5
180
0
3
5
5
5
5
7
9
12
14
15
14
12
10
8
190
0
4
7
9
9
9
8
9
13
15
15
14
12
10
8
200
0
4
8
9
10
10
10
10
9
10
12
12
11
9
7
210
0
4
7
9
9
9
9
8
8
8
9
8
7
6
5
220
0
4
7
9
9
9
8
8
8
8
10
11
11
9
8
230
0
3
7
8
8
8
8
8
8
9
11
12
12
10
8
240
0
3
7
8
8
8
7
7
7
9
11
12
11
10
8
250
0
3
6
8
8
8
8
7
8
9
10
11
11
9
7
260
0
3
7
8
8
8
10
13
17
17
16
13
12
9
7
270
0
3
6
7
8
10
13
15
16
17
15
13
12
9
7
280
0
3
5
7
7
8
10
12
15
15
15
14
12
10
7
290
0
3
6
7
7
6
6
6
10
13
14
13
12
9
7
300
0
2
4
5
5
4
5
6
10
12
14
14
12
10
8
310
0
2
4
5
5
5
5
5
8
11
13
13
12
9
7
320
0
3
6
8
8
7
7
7
8
8
11
11
11
9
7
330
0
3
5
6
5
4
4
6
9
9
10
10
10
8
7
340
0
2
4
4
3
4
5
6
8
10
11
11
10
8
6
350
0
2
5
7
7
7
6
7
9
10
9
9
9
8
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimum=
17.10 i afstand
300 m og retning 100 grader i måned 1.
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Benyttede filer.
Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:
Punktkilder .......................:
Meteorologi........................:
Receptorer.........................:
Beregninsopsætning.................:

C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.kld
C:\OML_Data\Kas76LST.met
C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.rct
C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.opt

Følgende outputfil er benyttet:
Resultater ........................:

C:\Users\cnje\Desktop\Industrimiljø\EPII\OML\EPII - NO2 - test.log

Beregning:
Start kl. 09:03:25 (03-10-2018)
Slut kl. 09:03:27 (03-10-2018)
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NY1-3 alene

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C

Side

1

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

760101 kl. 1
761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.
Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

11 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y:
460338.,
6169472.
og radierne (m):
10.
25.
50.
75.
100.
125.
150.
175.
200.
250.
300.
400.
500.
600.
1000.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.

Alle overflader er typenr. =

2.
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Terrænhøjder [m]
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
10
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
10.0
9.4
9.3
8.9
8.9
9.0
8.9
8.9
9.0
8.8 10.3
6.7
7.4
8.0 10.9
10
10.6
9.5
9.4
9.2
9.0
9.1
9.1
9.2
9.3
9.5
8.8
7.1
7.7
8.2 10.7
20
11.3
9.5
9.5
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.3 10.4
8.0
6.9
7.3
7.9 10.1
30
11.4
9.5
9.5
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.8
9.9
9.1
8.3
6.3
7.4
8.9
40
6.6
9.5
9.5
9.6
9.4
9.5
9.5 10.1 10.2 10.4
9.7
7.4
6.2
6.2
7.3
50
9.4
9.5
9.4
9.4
9.6
9.8 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1
8.5
7.1
7.8 10.9
60
11.7
9.5
9.6
9.9
9.9 10.0 10.0 10.5 10.5 10.6 10.4
8.1
9.3
9.1 11.6
70
10.4
9.6
9.7
9.8 10.0 10.1 10.3 10.6 10.9 10.7 10.6
8.1
9.7
7.3 11.2
80
8.7
9.6
9.8 10.0 10.0 10.5 10.7 10.9 10.8 10.8 10.3
9.7 10.5 11.2 11.7
90
11.4
9.5
9.8 10.0 10.2 10.7 10.9 10.7 10.9 11.1 10.2 10.5 10.3 11.4 12.0
100
8.6
9.5 10.1
9.9 10.8 11.1 10.9 10.6 10.7 10.8 10.9 11.4 12.0 11.8 10.8
110
11.7
9.8 10.1
9.9 10.7 11.0 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 11.5 12.3 11.9 10.8
120
12.8
9.8 10.4 10.5 10.8 11.1 10.7 10.9 11.0 11.1 11.8 11.3 12.3 13.0 12.2
130
13.0
9.5 10.4 10.6 10.8 11.1 10.7 10.9 11.5 11.6 12.2 12.1 12.0 12.2 12.5
140
13.2
9.7 10.5 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 11.6 12.0 12.4 12.4 13.2 12.1
150
11.8
9.7 10.5 10.6 11.0 11.3 11.6 11.6 11.7 11.9 12.1 13.0 13.0 12.9 11.1
160
11.1
9.5 10.2 10.4 11.0 11.0 11.5 11.8 11.7 11.7 11.9 12.5 12.7 11.9 10.8
170
11.2
9.5 10.1 10.5 10.7 11.0 11.6 11.2 11.4 11.1 11.2 12.2 12.2 11.1 10.9
180
11.1
9.5
9.7 10.1 10.5 10.2 10.6 10.9 10.7 10.8 11.0 11.5 11.7 11.3 11.6
190
10.9
9.5
9.4
9.6 10.4 10.1 10.1 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.3 11.1 11.0
200
10.4
9.5
9.4
9.5 10.0
9.9 10.2 10.0
9.9 10.2 10.1 11.4 10.8 11.2 10.2
210
8.9
9.5
9.3
9.4
9.7
9.6
9.9
9.8
9.4
9.7 10.0 10.4 10.9 10.7 10.4
220
9.3
9.5
9.4
9.4
9.8
9.6
9.6
9.5
9.4
9.6
9.4
9.8 10.2 10.5
7.7
230
8.9
9.4
9.4
9.5
9.8
9.8
9.7
9.5
9.5
9.5
9.4
9.4
9.7 10.0
8.3
240
7.2
9.4
9.5
9.4
9.6
9.6
9.5
9.3
9.4
9.3
9.0
9.3
9.1
9.1
9.7
250
7.5
9.4
9.4
9.2
9.3
9.5
9.4
9.3
9.3
9.0
9.1
9.5
9.2
8.8
8.4
260
7.9
9.4
9.3
9.1
9.2
9.3
9.3
9.0
9.0
9.1
8.9
9.2
8.4
8.2
7.6
270
9.0
9.4
9.3
9.0
9.1
9.1
8.9
8.6
8.5
8.6
8.6
8.4
7.8
7.7
4.9
280
8.5
9.3
9.2
9.3
8.9
9.0
8.9
8.5
8.5
8.6
8.4
8.3
8.0
7.9
8.4
290
6.4
9.3
9.0
9.0
8.9
8.9
8.4
8.5
8.5
8.4
8.6
8.5
7.3
6.9
4.8
300
9.6
9.1
8.9
8.9
8.9
8.9
8.5
8.6
8.6
8.2
8.3
7.7
5.6
5.3
8.0
310
9.3
9.1
8.9
9.0
8.9
8.9
8.1
8.1
8.3
8.4
8.2
6.9
8.0
8.1 10.0
320
9.4
9.3
8.9
9.0
8.9
8.9
8.4
8.1
8.3
8.5
8.4
5.7
9.4
9.6 11.2
330
10.4
9.3
8.9
9.1
8.9
8.9
8.8
8.2
8.2
8.2
7.9
6.2
9.6
9.8 11.0
340
11.2
9.4
9.0
9.1
8.9
8.9
8.9
8.8
8.1
8.6
8.1
5.8
9.5
9.9 11.8
350
10.1
9.4
9.3
8.9
8.9
9.1
8.9
8.9
8.9
8.7 10.2
6.4
9.0
9.6 11.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
Nr.....:
ID.....:
X......:
Y......:
Z......:
HS.....:
T......:
VOL....:
DSO....:
DSI....:
HB.....:
Qi.....:

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terrænkote for skorstensfod [m]
Skorstenshøjde over terræn [m]
Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.
-----------Kildedata:
Nr
1
2
3

ID
NY1
NY2
NY3

X
460338.
460334.
460330.

Y
6169478.
6169472.
6169465.

Z
9.5
9.5
9.5

HS
T(C)
20.0 40.
20.0 40.
20.0 40.

VOL
3.00
3.00
3.00

DSI
0.50
0.50
0.50

DSO
0.60
0.60
0.60

HB
9.2
9.2
9.2

NO2
Q1
0.1770
0.1770
0.1770

Stof 2
Q2
0.0000
0.0000
0.0000

Stof 3
Q3
0.0000
0.0000
0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
Afledte kildeparametre:
Kilde nr.
1
2
3

Vertikal røggashastighed
m/s
17.5
17.5
17.5

Buoyancy flux (termisk løft)
(omtrentlig) m4/s3
1.0
1.0
1.0

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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Side til advarsler.

*****************

ADVARSEL

****************

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr.
1 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
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5

NO2
Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)
-----------------------------------------------------------------------Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
10
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
0.2
1.7
9.8 24.9 34.8 37.9 39.0 37.7 35.3 30.7 29.7 20.4 14.1 10.8
4.7
10
0.3
1.7
9.5 25.8 34.1 36.6 41.2 40.2 38.4 34.3 28.6 20.8 15.2 11.7
5.4
20
0.5
1.6
8.7 22.9 32.4 42.1 45.6 44.5 41.8 37.9 30.0 20.9 15.0 11.4
5.3
30
0.6
1.6
7.9 19.6 34.1 41.3 44.0 42.7 41.4 34.6 28.0 20.4 15.9 12.6
5.8
40
0.3
1.8
9.9 25.8 34.7 42.7 44.2 44.3 41.2 34.4 28.4 19.3 13.9 10.4
4.6
50
0.3
2.3 10.6 32.1 36.8 44.4 45.8 43.4 40.3 33.0 27.4 18.4 13.9 10.6
4.9
60
0.7
2.5 11.0 28.4 36.1 45.0 45.9 46.3 43.7 37.6 32.1 22.7 16.8 13.0
6.1
70
0.4
2.5 10.4 24.1 36.7 44.7 46.3 45.5 42.9 36.6 30.5 20.3 14.8 11.3
5.0
80
0.2
2.2
9.2 21.7 37.1 45.9 48.0 47.2 44.1 37.4 30.6 21.4 16.2 12.6
5.7
90
0.4
1.8
8.4 23.1 37.6 44.4 45.1 42.0 40.1 36.6 29.9 21.5 15.3 11.7
5.2
100
0.1
1.5
9.2 22.7 37.1 42.8 42.1 39.9 37.2 32.3 27.4 19.9 15.0 12.2
5.4
110
0.3
1.2
8.7 22.9 39.3 43.4 41.9 40.8 38.2 31.9 28.2 18.7 13.2
9.8
4.7
120
0.3
0.9
7.1 24.8 38.1 41.2 40.2 39.2 36.3 32.6 29.2 20.3 14.8 11.5
6.1
130
0.3
0.7
6.1 22.0 33.7 38.3 35.9 32.6 31.2 24.8 21.8 16.0 11.6
9.0
4.9
140
0.3
0.7
5.8 20.4 33.0 39.5 42.6 41.6 40.5 35.4 30.5 20.5 14.5 11.0
5.0
150
0.2
0.7
5.3 18.0 30.5 38.8 41.6 41.7 40.5 34.8 29.3 20.1 14.3 10.5
5.4
160
0.2
0.6
5.0 16.4 35.1 41.3 43.7 44.3 41.6 34.2 27.9 19.2 13.7 10.1
4.5
170
0.2
0.5
7.4 25.7 36.8 39.9 41.6 39.9 38.4 33.4 28.0 21.4 15.9 12.0
5.4
180
0.2
0.5
8.4 30.5 39.1 43.1 46.9 45.8 41.9 35.3 28.7 20.7 14.3 10.7
5.6
190
0.2
0.6
8.2 31.5 45.8 45.8 44.6 44.3 42.0 35.8 29.3 20.7 15.6 11.9
5.6
200
0.2
0.8
7.8 28.0 40.1 44.8 44.2 42.4 39.8 34.0 27.2 18.9 14.2 11.0
5.7
210
0.2
0.9
6.1 23.0 31.6 36.5 35.9 35.3 33.4 29.7 25.7 17.0 12.7 10.1
4.9
220
0.2
0.8
7.0 19.2 31.8 41.3 43.8 43.3 41.5 35.4 29.9 20.9 14.6 11.2
5.1
230
0.2
0.8
7.3 18.3 33.3 44.2 47.1 45.6 42.7 37.5 31.3 21.4 15.6 12.0
5.0
240
0.2
1.1
7.8 21.7 35.6 41.0 45.2 44.7 42.3 37.1 31.2 21.5 15.7 12.4
5.8
250
0.2
0.9
7.4 21.9 31.3 38.0 42.3 43.0 42.2 36.9 31.3 21.4 15.8 12.9
5.9
260
0.2
0.5
7.4 23.3 30.0 37.8 42.6 43.4 41.4 36.7 30.8 23.0 16.5 12.7
5.8
270
0.2
0.4
5.7 18.7 27.4 37.9 40.7 41.6 40.1 35.9 31.1 23.1 17.1 12.9
5.6
280
0.2
0.3
4.1 13.4 27.5 37.2 40.9 41.3 38.8 33.8 29.8 20.2 14.3 10.5
4.8
290
0.2
0.3
3.6 16.2 26.9 37.5 41.6 41.2 39.9 34.8 29.7 21.4 15.5 11.9
5.4
300
0.2
0.4
3.8 19.1 29.9 37.8 41.4 40.9 39.3 34.3 29.1 20.0 14.1 10.3
5.3
310
0.2
0.5
4.9 18.8 29.8 36.8 41.6 42.9 41.0 35.2 29.8 20.9 15.4 11.7
4.9
320
0.2
0.7
4.9 20.5 33.8 36.5 39.4 39.5 38.0 33.0 27.4 19.0 13.8 10.5
5.5
330
0.3
0.8
6.3 26.1 34.8 38.3 40.2 39.8 38.0 32.6 27.6 21.4 15.9 12.3
6.3
340
0.4
0.9
8.9 31.0 38.6 40.7 40.3 38.8 37.9 34.1 28.6 21.1 15.7 12.8
7.4
350
0.3
1.3 10.0 30.4 34.8 37.2 41.3 40.2 39.5 34.9 29.9 20.0 15.4 12.2
5.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimum=
48.03 i afstand
150 m og retning 80 grader i måned 6.
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Benyttede filer.
Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:
Punktkilder .......................:
NY - NO2.kld
Meteorologi........................:
Receptorer.........................:
NY - NO2.rct
Beregninsopsætning.................:
NY - NO2.opt

C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII C:\OML_Data\Kas76LST.met
C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII -

Følgende outputfil er benyttet:
Resultater ........................:
NY - NO2.log

C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII -

Beregning:
Start kl. 10:53:45 (01-02-2019)
Slut

kl. 10:53:50 (01-02-2019)
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Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

760101 kl. 1
761231 kl. 24

Meteorologiske data er fra: Kastrup

Koordinatsystem.
Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

11 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske cirkler
med centrum x,y:
460434.,
6169713.
og radierne (m):
10.
25.
50.
75.
100.
125.
150.
175.
200.
250.
300.
400.
500.
600.
1000.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.

Alle overflader er typenr. =

2.
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Terrænhøjder [m]
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
10
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
10.0
9.4
9.3
8.9
8.9
9.0
8.9
8.9
9.0
8.8 10.3
6.7
7.4
8.0 10.9
10
10.6
9.5
9.4
9.2
9.0
9.1
9.1
9.2
9.3
9.5
8.8
7.1
7.7
8.2 10.7
20
11.3
9.5
9.5
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.3 10.4
8.0
6.9
7.3
7.9 10.1
30
11.4
9.5
9.5
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.8
9.9
9.1
8.3
6.3
7.4
8.9
40
6.6
9.5
9.5
9.6
9.4
9.5
9.5 10.1 10.2 10.4
9.7
7.4
6.2
6.2
7.3
50
9.4
9.5
9.4
9.4
9.6
9.8 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1
8.5
7.1
7.8 10.9
60
11.7
9.5
9.6
9.9
9.9 10.0 10.0 10.5 10.5 10.6 10.4
8.1
9.3
9.1 11.6
70
10.4
9.6
9.7
9.8 10.0 10.1 10.3 10.6 10.9 10.7 10.6
8.1
9.7
7.3 11.2
80
8.7
9.6
9.8 10.0 10.0 10.5 10.7 10.9 10.8 10.8 10.3
9.7 10.5 11.2 11.7
90
11.4
9.5
9.8 10.0 10.2 10.7 10.9 10.7 10.9 11.1 10.2 10.5 10.3 11.4 12.0
100
8.6
9.5 10.1
9.9 10.8 11.1 10.9 10.6 10.7 10.8 10.9 11.4 12.0 11.8 10.8
110
11.7
9.8 10.1
9.9 10.7 11.0 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 11.5 12.3 11.9 10.8
120
12.8
9.8 10.4 10.5 10.8 11.1 10.7 10.9 11.0 11.1 11.8 11.3 12.3 13.0 12.2
130
13.0
9.5 10.4 10.6 10.8 11.1 10.7 10.9 11.5 11.6 12.2 12.1 12.0 12.2 12.5
140
13.2
9.7 10.5 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 11.6 12.0 12.4 12.4 13.2 12.1
150
11.8
9.7 10.5 10.6 11.0 11.3 11.6 11.6 11.7 11.9 12.1 13.0 13.0 12.9 11.1
160
11.1
9.5 10.2 10.4 11.0 11.0 11.5 11.8 11.7 11.7 11.9 12.5 12.7 11.9 10.8
170
11.2
9.5 10.1 10.5 10.7 11.0 11.6 11.2 11.4 11.1 11.2 12.2 12.2 11.1 10.9
180
11.1
9.5
9.7 10.1 10.5 10.2 10.6 10.9 10.7 10.8 11.0 11.5 11.7 11.3 11.6
190
10.9
9.5
9.4
9.6 10.4 10.1 10.1 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.3 11.1 11.0
200
10.4
9.5
9.4
9.5 10.0
9.9 10.2 10.0
9.9 10.2 10.1 11.4 10.8 11.2 10.2
210
8.9
9.5
9.3
9.4
9.7
9.6
9.9
9.8
9.4
9.7 10.0 10.4 10.9 10.7 10.4
220
9.3
9.5
9.4
9.4
9.8
9.6
9.6
9.5
9.4
9.6
9.4
9.8 10.2 10.5
7.7
230
8.9
9.4
9.4
9.5
9.8
9.8
9.7
9.5
9.5
9.5
9.4
9.4
9.7 10.0
8.3
240
7.2
9.4
9.5
9.4
9.6
9.6
9.5
9.3
9.4
9.3
9.0
9.3
9.1
9.1
9.7
250
7.5
9.4
9.4
9.2
9.3
9.5
9.4
9.3
9.3
9.0
9.1
9.5
9.2
8.8
8.4
260
7.9
9.4
9.3
9.1
9.2
9.3
9.3
9.0
9.0
9.1
8.9
9.2
8.4
8.2
7.6
270
9.0
9.4
9.3
9.0
9.1
9.1
8.9
8.6
8.5
8.6
8.6
8.4
7.8
7.7
4.9
280
8.5
9.3
9.2
9.3
8.9
9.0
8.9
8.5
8.5
8.6
8.4
8.3
8.0
7.9
8.4
290
6.4
9.3
9.0
9.0
8.9
8.9
8.4
8.5
8.5
8.4
8.6
8.5
7.3
6.9
4.8
300
9.6
9.1
8.9
8.9
8.9
8.9
8.5
8.6
8.6
8.2
8.3
7.7
5.6
5.3
8.0
310
9.3
9.1
8.9
9.0
8.9
8.9
8.1
8.1
8.3
8.4
8.2
6.9
8.0
8.1 10.0
320
9.4
9.3
8.9
9.0
8.9
8.9
8.4
8.1
8.3
8.5
8.4
5.7
9.4
9.6 11.2
330
10.4
9.3
8.9
9.1
8.9
8.9
8.8
8.2
8.2
8.2
7.9
6.2
9.6
9.8 11.0
340
11.2
9.4
9.0
9.1
8.9
8.9
8.9
8.8
8.1
8.6
8.1
5.8
9.5
9.9 11.8
350
10.1
9.4
9.3
8.9
8.9
9.1
8.9
8.9
8.9
8.7 10.2
6.4
9.0
9.6 11.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
Nr.....:
ID.....:
X......:
Y......:
Z......:
HS.....:
T......:
VOL....:
DSO....:
DSI....:
HB.....:
Qi.....:

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terrænkote for skorstensfod [m]
Skorstenshøjde over terræn [m]
Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]

Punktkilder.
-----------Kildedata:
Nr
1
2
3
4
5

ID
L1
L2
NY1
NY2
NY3

X
460444.
460434.
460338.
460334.
460330.

Y
6169727.
6169713.
6169478.
6169472.
6169465.

Z
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

HS
T(C)
40.0 200.
26.0 150.
20.0 40.
20.0 40.
20.0 40.

VOL
9.42
26.12
3.87
3.87
3.87

DSI
0.85
1.77
0.50
0.50
0.50

DSO
2.00
2.80
0.60
0.60
0.60

HB
10.0
8.1
9.2
9.2
9.2

NO2
Q1
0.4370
0.9170
0.1770
0.1770
0.1770

Stof 2
Q2
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Stof 3
Q3
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
Afledte kildeparametre:
Kilde nr.
1
2
3
4
5

Vertikal røggashastighed
m/s
28.8
16.4
22.6
22.6
22.6

Buoyancy flux (termisk løft)
(omtrentlig) m4/s3
20.5
41.8
1.3
1.3
1.3

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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Side til advarsler.

*****************

ADVARSEL

****************

ADVARSEL FRA OML-MULTI:
Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning
i dennes indflydelsesområde.
Fundet første gang for receptor nr.
1 og en
bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr. 1.
Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med
betydelig usikkerhed.
For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
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NO2
Periode: 760101-761231 (Bidrag fra alle kilder)
-----------------------------------------------------------------------Maksima af månedlige 99%-fraktiler (µg/m3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
10
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
400
500
600 1000
---------------------------------------------------------------------------------------------------0
31.3 29.9 26.4 24.7 22.5 21.7 20.3 18.6 17.3 15.0 13.8 12.4 12.1 11.1
7.7
10
31.5 29.6 27.2 24.2 22.0 20.8 19.5 18.6 18.5 17.2 16.1 15.4 14.6 13.3
8.5
20
32.0 28.6 27.0 25.6 24.3 22.7 21.8 20.9 19.9 19.2 18.6 18.7 16.9 15.6
9.9
30
32.4 29.0 26.7 24.7 23.3 21.5 20.7 19.9 19.7 18.7 18.2 18.4 17.4 15.7
9.4
40
30.0 29.0 26.6 23.7 22.3 21.2 20.0 19.5 18.6 17.7 16.5 17.4 17.0 15.7 10.1
50
30.3 29.0 25.6 24.0 22.6 21.2 19.9 18.3 16.8 15.0 14.9 15.6 15.4 13.9
9.3
60
32.9 28.5 26.4 24.8 23.3 20.1 19.4 18.9 17.0 14.6 13.2 13.6 13.8 12.8
9.0
70
31.7 28.2 27.6 25.5 23.3 22.9 20.6 19.2 18.3 15.7 14.6 13.4 13.2 12.4
8.9
80
30.4 27.8 28.2 25.3 25.7 23.5 22.3 21.1 19.3 16.3 15.3 14.0 13.1 12.9
9.1
90
33.0 28.4 28.6 27.7 25.7 25.5 24.3 21.6 19.2 18.6 18.2 14.5 12.9 12.5
7.6
100
30.5 29.5 29.6 29.4 28.0 27.9 25.2 22.9 22.0 22.1 18.2 16.0 13.9 11.7
7.7
110
33.7 30.6 29.8 30.8 29.8 28.9 26.5 24.8 27.2 22.4 20.2 16.9 14.1 11.6
6.9
120
34.5 31.1 30.7 32.4 31.0 30.2 29.4 30.0 28.9 26.2 24.5 18.5 14.4 12.2
7.2
130
34.9 30.9 31.8 34.0 33.7 32.2 31.2 33.4 31.8 30.4 26.4 20.3 15.3 13.0
6.6
140
35.3 31.6 33.2 36.2 36.0 34.7 35.3 35.0 35.4 34.1 28.1 21.4 16.2 13.1
7.3
150
34.4 31.3 34.4 37.8 37.5 38.5 39.6 39.0 39.8 37.9 33.6 26.0 19.6 13.6
7.7
160
33.9 30.6 36.6 38.7 39.6 41.2 41.9 42.9 44.2 38.2 34.8 27.8 15.7 16.4
8.0
170
34.1 31.2 36.5 37.7 42.0 43.8 45.0 45.1 45.0 40.4 37.0 26.2 25.0 18.7
8.9
180
34.0 32.1 35.3 39.4 41.5 43.3 42.1 40.0 35.5 31.0 33.8 35.1 29.0 19.4 11.5
190
33.7 32.6 34.0 37.4 41.8 40.8 38.9 32.4 20.5 13.2 15.2 33.9 33.3 25.4 12.4
200
32.7 32.7 35.1 37.5 38.9 37.9 36.2 23.2 10.8
9.3 10.7 49.8 41.9 31.1 12.6
210
32.1 34.7 36.6 38.2 37.3 33.1 31.0 25.1 16.7
7.7
9.9 42.2 37.2 26.8 11.8
220
32.8 34.3 35.6 32.6 35.3 37.1 32.1 28.4 30.0 15.9 22.1 36.9 33.3 24.3 11.3
230
33.3 33.0 32.6 34.5 37.6 35.2 36.3 32.0 33.4 32.2 35.4 35.2 28.5 21.3 10.0
240
33.1 33.1 32.6 32.1 36.1 35.4 35.6 34.7 33.1 36.7 37.7 30.3 25.3 19.8
8.9
250
33.0 32.4 32.2 32.8 31.7 34.3 33.9 34.8 33.6 33.4 32.7 27.4 20.5 16.9
8.2
260
32.7 31.2 31.2 31.6 30.5 33.2 33.0 32.0 31.5 29.7 29.6 23.4 18.5 14.7
7.9
270
32.3 30.9 30.2 31.3 29.5 31.1 31.5 29.7 28.8 26.9 24.3 20.3 15.2 12.2
7.5
280
32.0 30.2 30.0 30.3 27.0 27.6 29.1 26.9 27.9 23.9 21.5 17.6 13.9 12.2
7.5
290
31.8 29.7 29.2 28.2 26.1 26.1 27.0 27.0 23.8 21.6 19.6 15.0 13.5 12.3
7.5
300
31.9 29.5 27.6 28.1 26.4 24.2 22.8 24.3 23.5 20.3 18.2 14.6 13.7 12.4
8.1
310
31.7 29.6 27.8 26.9 25.8 24.5 22.2 20.8 20.7 18.0 15.6 13.8 13.5 12.3
7.6
320
31.8 29.6 28.4 25.9 24.9 23.9 22.1 19.7 18.0 16.6 15.6 11.9 11.4 11.0
7.8
330
32.8 29.9 26.8 25.6 23.4 22.5 22.1 19.8 18.2 14.1 13.8 12.9 11.2 10.9
7.1
340
33.6 29.5 27.2 26.0 23.2 21.0 20.3 19.4 18.3 15.3 13.1 12.9 11.8 11.1
7.1
350
32.0 29.2 26.6 25.6 23.7 21.5 19.3 18.1 16.7 15.1 13.1 10.8 10.4
9.8
8.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimum=
49.76 i afstand
400 m og retning 200 grader i måned 12.
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Benyttede filer.
Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:
Punktkilder .......................:
- NO2.kld
Meteorologi........................:
Receptorer.........................:
- NO2.rct
Beregninsopsætning.................:
- NO2.opt

C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII
C:\OML_Data\Kas76LST.met
C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII
C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII

Følgende outputfil er benyttet:
Resultater ........................:
- NO2.log

C:\Users\cwn\OneDrive - COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPII

Beregning:
Start kl. 10:59:12 (01-02-2019)
Slut kl. 10:59:19 (01-02-2019)
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EPII TERMINAL - VURDERING AF KVÆLSTOFDEPOSITION FOR NYBRO GASBEHANDLING

1

Indledning

I forbindelse med Baltic Pipe projektet planlægges etableringen af tre nye naturgasfyr på Nybro Gasbehandlingsanlæg. For at vurdere de potentielle miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen af gasbehandlingsanlægget er anlæggets
fremtidige kvælstofemission samt anlæggets nye bidrag til kvælstofdepositionen
i nærområdet beregnet.
Det beregnede merbidrag til kvælstofdepositionen lægges til baggrundsdepositionen for at få den fremtidige kvælstofdeposition i de enkelte beskyttede naturområder. Den fremtidige kvælstofdeposition sammenholdes efterfølgende med
kvælstoftålegrænsen for den specifikke naturtype i det aktuelle beskyttede naturområde, og den potentielle konsekvens af merbidraget vurderes.

2

Indledende screening af kvælstofdeposition

Der er udarbejdet en ny beregning af kvælstofdepositionen ved anvendelse af 20
m skorstene på de tre nye naturgasfyr. Forudsætningerne er angivet i bilag A.
Beregningen er udført for en række afstande, der svarer til afstanden til forskellige typer af beskyttet og følsom natur.
Indledningsvis er der foretaget grov screening, hvor kvælstofdepositionen i udvalgte afstande (300, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000 og 4.500 m) fra anlæggets
skorsten. Afstandene er valgt med udgangspunkt i afstande til beskyttet natur
og afstanden til det nærmeste Natura 2000-område.
I den indledende screening er der som et konservativt udgangspunkt altid regnet med den maksimale kvælstofdeposition i en given afstand uafhængigt af de
dominerende vindretninger og det specifikke naturområdes retningsmæssige
placering i forhold til Nybro Gasbehandlingsanlæg.
Beregningen er gennemført ud fra 10 års middelkoncentrationen af NOX (i
µg/m³) beregnet i OML (Bilag B) og med manuel opdeling af middelkoncentration på NO og NO₂. Denne beregning er udført for såvel det projektspecifikke bidrag, dvs. udvidelsen (Tabel 1), samt for anlæggets samlede fremtidige bidrag
(Tabel 2).
Emissionen består af en blanding af NO og NO₂ (NOX) hvor NO andelen omdannes gradvist til NO₂ som funktion af afstanden til kilden jf. DCEs notat1 af 28.
jan. 2014. Der er taget udgangspunkt i grafen for en 10 m skorsten og en maksimal emission på 1 µg/m3 (fig. 4.3 i DCEs notat). Der er desuden til den indledende screening anvendt depositionshastigheder svarende til græs, dvs. 0,1 m/s
for NO og 0,6 m/s for NO₂. Depositionen er herefter beregnet manuelt vha.
formlen i DCEs notat i eksemplet side 5 i notatet.

1

Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i rela-

tion til VVM. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet. Dato:
28. januar 2014. http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
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Tabel 1

3

Beregning af deposition med opdeling på NO og NO₂. Tabellen viser alene
bidraget fra de nye anlæg (merbidraget). *Aflæst; **Beregnet vha. OML
(100 % NO₂ v. emission); ***Beregnet.

Afstand
(m)

NO₂
(%)
*

NO
(%)
*

Max
NOX**
(µg/m³)

Max
NO₂***
(µg/m³)

Max
NO***
(µg/m³)

Depositionshastighed
NO₂
(m/s)

Depositionshastighed
NO
(m/s)

Deposition
NO₂ (kg
NO2/ha/år)

Deposition
NO (kg
NO/ha/år)

Deposition N
(kg N/
ha/år)

300

45

55

3,49

1,57

1,92

0,006

0,001

2,97

0,61

1,19

500

55

45

1,58

0,87

0,71

0,006

0,001

1,64

0,22

0,61

800

60

40

0,81

0,49

0,32

0,006

0,001

0,92

0,10

0,33

1.000

65

35

0,64

0,42

0,22

0,006

0,001

0,79

0,07

0,27

2.000

75

25

0,34

0,26

0,09

0,006

0,001

0,48

0,03

0,16

3.000

80

20

0,24

0,19

0,05

0,006

0,001

0,36

0,02

0,12

4.500

82

18

0,16

0,13

0,03

0,006

0,001

0,25

0,01

0,08

6.500

85

15

0,11

0,09

0,02

0,006

0,001

0,18

0,01

0,06

Tabel 2

Beregning af deposition med opdeling på NO og NO₂. Tabellen viser det
fremtidige bidrag fra det samlede anlæg (det eksisterende + det nye). *Aflæst; **Beregnet vha. OML (100 % NO₂ v. emission); ***Beregnet.

Afstand
(m)

NO₂
(%)
*

NO
(%)
*

Max
NOX**
(µg/m³)

Max
NO₂***
(µg/m³)

Max
NO***
(µg/m³)

Depositionshastighed
NO₂
(m/s)

Depositionshastighed
NO
(m/s)

Deposition
NO₂ (kg
NO2/ha/år)

Deposition
NO (kg
NO/ha/år)

Deposition N
(kg
N/ha/år)

300

45

55

3,61

1,62

1,99

0,006

0,001

3,07

0,63

1,23

500

55

45

1,91

1,05

0,86

0,006

0,001

1,99

0,27

0,73

800

60

40

1,18

0,71

0,47

0,006

0,001

1,34

0,15

0,48

1.000

65

35

0,96

0,62

0,34

0,006

0,001

1,18

0,11

0,41

2.000

75

25

0,49

0,37

0,12

0,006

0,001

0,70

0,04

0,23

3.000

80

20

0,33

0,26

0,07

0,006

0,001

0,50

0,02

0,16

4.500

82

18

0,22

0,18

0,04

0,006

0,001

0,34

0,01

0,11

6.500

85

15

0,16

0,14

0,02

0,006

0,001

0,26

0,01

0,08
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Prioritering af naturområder

Med udgangspunkt i screeningsresultaterne i Tabel 1 og Tabel 2 er det valgt, at
de detaljerede kvælstofdepositionsberegninger skal fokusere på § 3-beskyttede
naturtyper indenfor 1 km fra skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg og habitatnaturtyper i Natura 2000-områder indenfor 5 km fra skorstenen.
Denne prioritering er foretaget med udgangspunkt i, at anlæggets samlede bidrag til kvælstofdepositionen i en afstand af 1.000 m fra skorstenen maksimalt
udgør 0,4 kg N/ha/år (Tabel 2). I anden lovgivning (§ 26 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)2 tillades depositioner af ammoniak på under 0,7 kg N/ha/år
som total-deposition fra ét husdyrbrug på ammoniakfølsomme naturarealer (Kategori 1-natur). Hvis der er én anden kilde, som forårsager deposition af ammoniak på samme område, er grænsen 0,4 kg N/ha/år og 0,2 kg N/ha/år, hvis der
er to eller flere kilder.
Da naturen ikke skelner mellem, hvor depositionen stammer fra, antages det, at
tilsvarende afskæringskriterier kan anvendes ved vurdering af deposition fra andre anlæg end husdyrbrug. Tages der udgangspunkt i en bidragsgrænse på 0,7
kg N/ha/år, så vil Nybro Gasbehandlingsanlægs bidrag til kvælstofdepositionen
kunne accepteres for beskyttede naturarealer, der ligger længere end 500 m fra
anlægget. Tages der udgangspunkt i en bidragsgrænse på 0,4 kg N/ha/år vil
denne grænse være 1.000 m fra anlægget. Det er således denne grænse, der er
valgt, som udgangspunkt for prioriteringen af det område, hvor der foretages
detailberegninger af kvælstofdepositionen på beskyttede naturarealer.
Det skal dog bemærkes, at dette er et konservativt udgangspunkt, da den § 3beskyttede natur nær Nybro Gasbehandlingsanlæg er Kategori 3-natur og ikke
Kategori 1-natur (Afstande til Kategori 1-natur: 4,4 km, Kategori 2-natur: 2,8
km og Kategori 3-natur: 0,5 km). I forhold til godkendelse af husdyrbrug er forvaltningen betydelig mindre restriktiv end for Kategori 1-natur. Af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det således, at: "Ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug vurderer kommunalbestyrelsen, jf. § 36, stk. 2-5, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur. Kravet kan dog ikke
være under 1,0 kg N pr. ha pr. år".

§ 3-beskyttet natur
Indenfor 1.000 m fra skorsten på Nybro Gasbehandlingsanlæg findes hede,
mose, eng, vandløb og vandhuller (Figur 1), der alle er naturtyper beskyttet
mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens3 § 3.
Til vurdering af de enkelte terrestriske naturtyper i forhold til kvælstofdeposition
anvendes Naturstyrelsens (dengang Skov- og Naturstyrelsen) harmoniserede tålegrænser fra 15. december 20054. Disse tålegrænser er baseret på
2

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen) - BEK nr. 1467 af 06/12/2018.
3

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) - LBK nr. 1122 af

03/09/2018.
4

Naturstyrelsen (2005). Harmoniserede tålegrænser. Opdatering af 15. december 2005.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen.
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anbefalingerne fra FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE). Tålegrænserne for de relevante naturtyper fremgår af Tabel 3.
Vandløb og vandhuller i kulturlandskabet er i større grad påvirket af næringsstoffer, der tilføres via afløb fra jordoverfladen og fra drænvand end af kvælstofdeposition. Derfor ses der bort fra disse naturtyper i de videre vurderinger.
Da fersk eng er mere robust end mose og hede i forhold til kvælstofdeposition,
og da arealerne med § 3-beskyttet eng typisk ligger i større afstand fra skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg end arealerne med hede og mose, så prioriteres det at fokusere de videre vurderinger på arealer med mere kvælstoffølsom
natur, dvs. § 3-beskyttet mose og hede. De § 3-beskyttede moser og heder er
nummeret 1-7 på Figur 1. Afstandene til arealerne med disse beskyttede naturtyper er: 1: 550 m, 2: 590 m, 3: 800 m, 4: 730 m, 5: 620 m, 6: 740 m og 7:
630 m.

Figur 1

§ 3-beskyttet natur i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Cirkler
med radius på henholdsvis 300, 500, 1.000 og 2.000 m illustrerer relevante afstande, der indgik i den indledende screening af kvælstofdeposition (Tabel 2). Relevante lokaliteter med kvælstoffølsomme naturtyper er
nummereret 1-7.
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Tabel 3

Kvælstoftålegrænser for relevante naturtyper og habitatnaturtyper indenfor henholdsvis 1 km og 5 km fra skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg. Tålegrænserne kommer fra Naturstyrelsens harmoniserede tålegrænser fra 15. december 2005.

Naturtype

Tålegrænse
(kg N/ha/år)

Hede

10-25

Fersk eng

15-25

Mose (og kær)

5-25

Søbred med
småurter
(3130)

5-10

Næringsrig sø

-

(3150)

Tør hede
(4030)

10-20

Surt overdrev
(6230)

10-20

Bemærkning

Tør hede 10-20, våd hede 15-25

Højmoser 5-10, hængesæk, tørvelavninger 10-15, fattigkær og hedemoser 10-20, kalkrige moser og væld,
rigkær 15-25.

Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af
næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke
eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de
øvrige søtyper på 5-10 kg N/ha/1år bruges, hvis søen
er kvælstofbegrænset.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 84, der omfatter habitatområde H73 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt fuglebeskyttelsesområde F56 Fiilsø. Natura 2000-området ligger 4,2 km vest for skorsten på Nybro Gasbehandlingsanlæg (Figur 2).
Udpegningsgrundlaget for habitatområde H73 består af naturtyperne strandeng
(1330), forklit (2110), hvid klit (2120), grå/grøn klit (2130), klithede (2140),
havtornklit (2160), grårisklit (2170), skovklit (2180), klitlavning (2190), enebærklit (2250), lobeliesø (3110), søbred med småurter (3130), næringsrig sø
(3150), brunvandet sø (3160), vandløb (3260), våd hede (4010), tør hede
(4030), enekrat (5130), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), urtebræmme (6430), hængesæk (7140), tørvelavning (7150), kildevæld (7220),
rigkær (7230), stilkege-krat (9190), skovbevokset tørvemose (91D0), elle- og
askeskov (91E0) samt arten odder (1355).
Af disse findes bl.a. tør hede, surt overdrev og kransnålalgesø/søbred med små
urter indenfor 5 km fra Nybro Gasbehandlingsanlæg. Disse habitatnaturtyper
(særligt søbred med småurter) er sårbare overfor kvælstofdeposition (Tabel 3).
Der er udført specifikke kvælstofdepositionsberegninger for de nærmeste lokaliteter med disse habitatnaturtyper (A, B og C på Figur 1). Afstanden til disse lokaliteter er A (tør hede): 4,4 km, B (surt overdrev): 4,7 km og C (søbred med
små urter): 4,85 km.
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Habitatnaturtypen næringsrig sø findes også indenfor 5 km fra Nybro Gasbehandlingsanlæg, men grundet påvirkning fra andre kilder, så vurderes denne naturtype ikke at være sårbar overfor ændringer i kvælstofdepositionen i den aktuelle størrelsesorden. Der foretages derfor ikke yderligere vurderinger for habitatnaturtypen næringsrig sø.

Figur 2

Habitatområde (H73 i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Områder
med kortlagte lysåbne habitatnaturtyper er vist med farvekoder, der indikerer det enkelte områdes tilstand. Bogstaverne A-C angiver placeringen
af udvalgte lokaliteter med kvælstoffølsom habitatnatur (henholdsvis tør
hede (A), surt overdrev (B) og søbred med små urter (C). Afstandene 1
km og 5 km fra Nybro Gasbehandlingsanlæg er angivet med cirkler.

Skove
Generelt er tålegrænserne for løvskov og nåleskov 10-20 kg N/ha/år. Afstanden
til nærmeste skovområder (fredskov) er 1,2 km i nordvestlig retning. Der er tale
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om en forholdsvis ung beplantning, som ikke vurderes at være særlig følsom
overfor kvælstofdeposition, dvs. tålegrænsen vurderes at være i den høje ende
af intervallet. Da skoven samtidig ligger mere end 1 km fra anlægget, så foretages der ikke yderligere vurderinger af påvirkningen af skov.
Med udgangspunkt i anlæggets relativt lave bidrag til kvælstofdepositionen på
områder i større afstand end 1 km fra anlægget (Tabel 2), så foretages der ikke
yderligere vurderinger for skovområder.

4

Detailberegning af kvælstofdeposition

Detailberegningerne er ligesom de indledende beregninger gennemført ud fra 10
års middelkoncentrationen af NOX (i µg/m³) beregnet i OML og med manuel opdeling af middelkoncentration på NO og NO₂ (Bilag C). Beregningerne er foretaget alene på det projektspecifikke bidrag.
Emissionen består af en blanding af NO og NO₂ (NOX), hvor NO andelen omdannes gradvist til NO₂ som funktion af afstanden til kilden. Der er regnet med, at
emissionen af NOX fordeles på NO og NO₂ afhængigt af afstanden til kilden jf.
DCEs notat5 af 28. jan. 2014, hvor der er regnet med grafen for en 10 m skorsten og en maksimal emission på 1 µg/m3 (fig. 4.3 i DCEs notat).
Hver lokalitets (1-7 + A, B og C) placering i forhold til skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg er målt (både afstand og retning), og inkluderet i beregningerne. Afstanden er taget som den korteste afstand til lokaliteten, mens retningen er målt som et vinkelinterval i forhold til nord. For hver enkelt lokalitet er
anvendt depositionshastigheder for NO og NO₂ svarende til den vegetationstype/overfladetype, som forekommer på lokaliteten.
Depositionen er herefter beregnet manuelt vha. formlen i DCEs notat i eksemplet side 5 i notatet. Alle forudsætninger for detailberegningerne er angivet i Tabel 4, hvor også resultaterne af beregningerne er præsenteret.

5

Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i rela-

tion til VVM. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet. Dato:
28. januar 2014. http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
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Tabel 4

Forudsætninger for og resultater af depositionsberegninger af det projektrelaterede merbidrag til kvælstofdepositionen. De enkelte kolonner indeholder følgende
data: ID: lokalitets ID fra Figur 1 og Figur 2. #1: Afstand til lokalitet. #2: Overfladetype. #3: Vinkeludsnit. #4: NO₂*. #5: NO*. #6: OML - 10 års middel NOx
(100 % NO₂ v. emission). #7: Max NO₂**. #8: Max NO**. #9: Depositionshastighed NO₂*. #10: Depositionshastighed NO*. #11: Deposition NO₂**. #12:
Deposition NO**. #13: Deposition N**. *jf. DCE notat. **beregnet
ID

#1

#2

m

1

550

Delvist åbent /
buske

2

590

3

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

Grader
(nord=0)

%

%

µg/m³

µg/m³

µg/m³

m/s

m/s

kg NO₂
/ha/år

kg NO
/ha/år

kg N
/ha/år

340-30

55

45

0,63

0,35

0,28

0,006

0,001

0,66

0,09

0,24

Buske / træer

30-60

55

45

0,76

0,42

0,34

0,012

0,002

1,58

0,22

0,58

800

Buske / træer

50-100

60

40

0,97

0,58

0,39

0,012

0,002

2,20

0,24

0,78

4

730

Lyng / græs

90-110

60

40

0,95

0,57

0,38

0,006

0,001

1,08

0,12

0,38

5

620

Træer

230-260

55

45

1,15

0,63

0,52

0,012

0,002

2,39

0,33

0,88

6

740

Træer

270-300

60

40

0,81

0,49

0,32

0,012

0,002

1,84

0,20

0,66

7

630

Delvist åbent /
buske

290-320

55

45

0,68

0,37

0,31

0,006

0,001

0,71

0,10

0,26

A

4400

Lyng

260-290

82

18

0,15

0,12

0,03

0,006

0,001

0,23

0,01

0,07

B

4700

Græs

280-290

82

18

0,14

0,11

0,03

0,006

0,001

0,22

0,01

0,07

C

4850

Sø

270-270

82

18

0,14

0,11

0,03

0,00022

0,00004

0,01

0,00

0,00
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Vurdering af naturpåvirkninger

5.1

§ 3-beskyttet natur

Tabel 5 indeholder de ti lokaliteter for hvilke, det i kapitel 3 blev vurderet, at der
var behov for en mere detaljeret vurdering af de potentielle konsekvenser ved
en øget kvælstofdeposition. Tabellen giver samtidig en oversigt over lokaliteternes tilstande og tålegrænser samt den nuværende og fremtidige kvælstofdeposition.
Tabel 5

Tilstand

Tabellen viser de udvalgte lokaliteter, deres naturtyper og naturtypens tilstand. For hver lokalitet angives desuden baggrundsdepositionen, det projektrelaterede merbidrag, merbidrag i pct. af baggrundsdeposition samt
den fremtidige samlede kvælstofdeposition (baggrund + merbidrag). Merbidraget stammer fra kolonne #13 i Tabel 4. Tilstandsklasser: II: god, III:
moderat, IV: ringe, n.a.: data forældet. Baggrundsdepositionen er taget
fra Danmarks Miljøportal.

ID

Naturtype

Tålegrænse
(kg
N/ha/år)

Baggrundsdeposition
(kg N/ha/år)

Merbidrag (kg
N/ha/år)

Merbidrag
(%)

Fremtidig deposition (kg
N/ha/år)

1

§ 3-mose

II
(2018)

10-20

16,6

0,24

1,45

16,84

2

§ 3-mose

n.a.

10-20

16,6

0,58

3,49

17,18

3

§ 3-mose

n.a.

10-20

16,6

0,78

4,70

17,38

4

§ 3-hede

IV
(2017)

10-20

16,6

0,38

2,29

16,98

5

§ 3-mose

IV
(2017)

10-20

15

0,88

5,87

15,88

6

§ 3-mose

n.a.

10-20

15

0,66

4,40

15,66

7

§ 3-mose

II
(2017)

10-20

15

0,26

1,73

15,26

A

Tør hede
(4030)

III

10-20

13,7

0,07

0,51

13,77

B

Sur overdrev
(3130)

II

10-20

13,7

0,07

0,51

13,77

C

Søbred med
små urter
(6230)

III

5-10

13,7

0,00

0,00

13,70
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Lokalitet 1
Lokalitet ligger ca. 550 m nord for skorstenen på Nybro Gasbehandlingsanlæg,
og det er således den lokalitet, som ligger nærmest skorstenen. Af feltregistreringen fra den 26. januar 2018 fremgår det, at der er tale om en mose, som
vurderes at have god naturtilstand (vurderet efter fugtig krat). Mosen omfatter
hængesæk, kildevæld, højstaude-/rørsump og fugtig krat. Okker er angivet som
en trussel. Artslisten indeholder ti arter: angelik, mose-bunke, skov-kogleaks,
smalbladet mangeløv, alm. mjødurt, grå-pil, lyse-siv, høj sødgræs, tagrør og
Glyceria fluitans x plicata.
Grundet den høje baggrundsdeposition på 16,6 kg N/ha/år, og med et projektrelaterede merbidrag på 0,24 kg N/ha/år, dvs. 1,45 % baggrundsdepositionen, så
vurderes det usandsynligt, at den øgede kvælstofdeposition som følge af projektet vil medføre væsentlige ændringer i mosens naturtilstand.

Lokalitet 2
Lokalitet 2 er ligeledes en mose. Der foreligger ikke nyere feltregistreringer for
lokaliteten. I 2002 blev mosen vurderet til at have værdisætning C, dvs. ringe.
Mosen blev beskrevet som birkesump/-krat med rørsump som mosaiknaturtype.
Artslisten fra den besigtigelse indeholdte vorte-birk, dun-birk, alm. star, mangeløvslægten, gederams, lyse-siv, rørgræs, tagrør, rynket rose, brombær, grå-pil
og krybende pil, hvoraf tagrør, vorte-birk og grå-pil var dominerende.
På luftfotos fra 2002 og frem til 2018 ses det, at mosen har været under fortsat
tilgroning i vedplanter. Det vurderes således, at den fortsat domineres af tagrør,
vorte-birk og grå-pil, samt at naturtilstanden ikke er væsentlig forbedret. På
denne baggrund vurderes det, at mosens kvælstoftålegrænse ligger i den øvre
den tålegrænseintervallet. Da den fremtidige udledning overholder tålegrænsen,
og da merbidraget på 0,58 kg N/ha/år er relativt lav i forhold til baggrundsdepositionen på 16,6 kg N/ha/år, så vurderes den øgede kvælstofdeposition ikke at
ville medføre en ændring af mosens tilstand.

Lokalitet 3
For lokalitet 3, der er en § 3-beskyttet mose, foreligger der heller ikke nyere
feltregistreringer. Centralt i lokaliteten er et § 3-beskyttet vandløb I 2000 blev
mosen vurderet til at have værdisætning C, dvs. ringe. Mosen blev beskrevet
som pilesump/-krat med mosaiknaturtyper af ekstremfattigkær og rørsump/skov. Tilgroning var nævnt som en trussel mod lokalitetens naturtilstand. Artslisten omfattede angelik, dun-birk, eng-kabbeleje, alm. engkarse, kær-tidsel, kragefod, mose-bunke, mangeløvslægten, kær-dueurt, dynd-padderok, høj sødgræs, lyse-siv, alm. fredløs, blåtop, rørgræs, tagrør, rynket rose, hindbær, gråpil, alm. hyld, bredbladet dunhammer og eng-viol.
Af luftfotos fra perioden 1999 og frem til 2018 fremgår det dog, at lokaliteten
har været under fortsat tilgroning. Det vurderes derfor, at den væsentligste
trussel mod lokalitetens naturtilstand er den fortsatte tilgroning i vedplanter som
grå-pil og dun-birk. Merbidraget på 0,78 kg N/ha/år udgør en betydelig andel
(4,70 %) af baggrundsdepositionen på lokaliteten, men med udgangspunkt i den
langvarige tilgroning af lokaliteten og den høje baggrundsdeposition, så vurderes det samtidigt, at Nybro Gasbehandlingsanlægs merbidrag ikke vil medføre
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væsentlige ændringer i lokalitetens naturtilstand. Den fremtidige kvælstofdeposition vurderes at blive lavere end den øvre grænse i tålegrænseintervallet.

Lokalitet 4
Lokalitet 4 er en tør hede. Heden blev besigtiget den 5. september 2017, hvor
den blev beskrevet som "Et mindre hedeareal, stærkt præget af krattilgroning.
Overvejende noget tør jordbund. Et værdifuldt artsindhold forekommer endnu".
Heden naturtilstand blev vurderet til IV, dvs. moderat. Det fremgår desuden af
besigtigelsesskemaet, at arealet (undtagen den nordlige del) var blevet ryddet,
men at kvas var efterladt på arealet. Kvas på arealet, eutrofiering samt tilgroning med invasive arter som bjerg-fyr, glansbladet hæg og sitka-gran blev beskrevet som trusler. Artslisten bestod af mose-bølle, fløjlsgræs, bjerg-fyr, liden
klokke, lyng-snerre, alm. røn, blåhat, blåtop, bølget bunke, alm. gedeblad, gederams, sitka-gran, hedelyng, alm. hvene, alm. kongepen, alm. kællingetand,
prikbladet perikon, grå-pil, almindelig røllike, pille-star, alm. syre, tormentil, lancet-vejbred, almindelig eg, Euphrasia stricta, glansbladet hæg, brombær, mosebølle, fløjlsgræs, bjergfyr, liden klokke, lyng-snerre og almindelig røn, hvoraf
bjerg-fyr og hedelyng var dominerende.
Baggrundsdepositionen på lokalitet 4 er 16,6 kg N/ha/år. Det projektrelaterede
merbidrag udgør 0,38 kg N/ha/år, hvilket betyder, at den fremtidige kvælstofdeposition bliver 16,98 kg N/ha/år. Da den hedens nuværende tilstand vurderes at
være moderat, så vurderes det, at tålegrænsen for kvælstofdeposition ligger i
den høje ende af tålegrænseintervallet. Med udgangspunkt i hedens nuværende
tilstand, samt at den øvre grænse i tålegrænseintervallet overholdes, så vurderes det, at Nybro Gasbehandlingsanlægs merbidrag på 0,38 kg N/ha/år ikke vil
medføre væsentlige ændringer i lokaliteten naturtilstand.

Lokalitet 5
Mosen på lokalitet 5 er besigtiget den 5. september 2017. Af besigtigelsesskemaet fremgår det, at der er tale om "Mose i vandløbsdal. Jordbunden er længst
mod syd kun let fugtig – i øvrigt stærkt fugtig-våd. Det meste af arealet er tæt
tilvokset med pilesump. Åbne partier er især domineret af tagrør". Ved besigtigelsen blev lokalitetens naturtilstand vurderet til IV, dvs. moderat. Af trusler er
der i besigtigelsesskemaet nævnt eutrofiering og tilgroning. Artslisten omfattede
angelik, breedbladet dunhammer, fløjlsgræs, kryb-hvene, vand-pileurt, knopsiv, ager-tidsel, kær-tidsel, lancet-vejbred, muse-vikke, mose-bunke, kær-dueurt, kragefod, sump-kællingetand, smalbladet mangeløv, grå-pil, øret pil, engrapgræs, lyse-siv, alm. star, rød svingel, alm. syre, tagrør, eng-viol og krybende
hestegræs. Af disse dominerede tagrør og grå-pil.
Med en baggrundsdeposition på 15 kg N/ha/år og et projektrelateret merbidrag
på 0,88 kg N/ha/år, så vil den fremtidige kvælstofdeposition fortsat ligge i den
midterste del af tålegrænseintervallet på 10-20 kg N/ha/år. Merbidraget på 0,88
kg N/ha/år udgør en betydelig andel (5,87 %) af baggrundsdepositionen på lokaliteten, men med udgangspunkt i lokalitetens nuværende tilstand og den forholdsvis høje baggrundsdeposition, så vurderes det samtidigt, at Nybro Gasbehandlingsanlægs merbidrag ikke vil medføre væsentlige ændringer i lokalitetens
naturtilstand. Tilgroningen af lokaliteten vurderes at ville fortsætte uændret underordnet projektets merbidrag. Hvis lokalitetens naturtilstand skal forbedres, vil
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det kræve at hele eller dele af lokaliteten ryddes for vedplanter, hvorefter lokaliteten kan græsses.

Lokalitet 6
Lokalitet 6 er også en mose. Der foreligger dog ikke besigtigelsesdata fra lokaliteten. I lokaliteten løber det § 3-beskyttede vandløb Skallebæk.
Af luftfotos fremgår det at dele af lokalitet 6 er blevet ryddet for vedplanter indenfor de seneste to år. Størstedelen af lokaliteten, bl.a. den side, som vender
Nybro Gasbehandlingsanlæg, er dog fortsat bevokset med træer. Som et konservativt udgangspunkt er depositionsberegningerne derfor fortaget med udgangspunkt i, at lokaliteten er bevokset med træer. Det beregnede merbidrag
på 0,66 kg N/ha/år kan således være moderat overestimeret. Grundet tilgroning
har mosens naturtilstand inden rydningen sandsynligvis været ringe-moderat eller moderat. Efter rydningen kan den med den rette pleje sandsynligvis udvikle
sig til god, men den er næppe i god tilstand endnu. Den fremtidige kvælstofdeposition er beregnet til 15,66 kg N/ha/år, hvilket er i den midterste del af tålegrænseintervallet. På baggrund af disse betragtninger vurderes det, at det projektrelaterede merbidrag ikke vil medføre en ændring i mosens tilstand.

Lokalitet 7
Lokalitet 7 er besigtiget den 13. juli 2017, hvor lokaliteten blev beskrevet som
"Et stort meget værdifuldt og varieret moseområde. Mod nordvest stedvis hænge-

sæk med dynd-padderok. Mod sydvest lysåbent fattigkær. Den store østlige del er
domineret blåtop og mange steder udviklet, eller under udvikling, mod birkemose
med midaldrende træer. Jordbunden her overvejende kun let fugtig. Stedvis små
partier med dominans af dværgbuske. God-moderat tilstand". Som trusler blev angivet eutrofiering og tilgroning. Artslisten omfattede: bølget bunke, mose-bunke,
græsbladet fladstjerne, alm. fredløs, hedelyng, klokkelyng, dynd-padderok, gråpil, krybende pil, mose-pors, glanskapslet siv, alm. tørvemos, pille-star, høj sødgræs, vandnavle, eng-viol, udspærret tørvemos, dun-birk, alm. jomfruhår, krybende hestegræs, glansbladet hæg, mose-bølle, revling, lyng-snerre, mangeblomstret frytle, angelik, alm. filtmos blåtop, kær-dueurt, fløjlsgræs, dusk-fredløs, hunde-hvene, kragefod, sump-kællingetand, smalbladet kæruld, smalbladet
mangeløv, øret pil, eng-rørhvene, lyse-siv, brodspids-tørvemos, alm. star, grå
star, næb-star, rød svingel, kær-svovlrod, alm. syre, kær-tidsel, tormentil, kærtrehage, hoved-frytle og kær-snerre, hvoraf alm. star, kragefod, blåtop, dunbirk og dynd-padderok var dominerende.
Med et projektrelaterede merbidrag på 0,26 kg N/ha/år, dvs. 1,73 % baggrundsbidraget på 15 kg N/ha/år, så vurderes det usandsynligt, at den øgede
kvælstofdeposition vil medføre væsentlige ændringer i mosens naturtilstand.

5.2

Natura 2000

Kransnålalge søer med søbred med småurter har en tålegrænse på 5-10 kg N
/ha/år. Med en baggrundsdeposition på 13,7 kg N /ha/år, så er tålegrænsen for
kransnålalgesøerne allerede overskredet. Nybro Gasbehandlingsanlægs merbidrag til kvælstofdepositionen er imidlertid beregnet til 0,00 kg N/ha/år, og det
kan derfor konkluderes, at projektet er uden væsentlig betydning for søens tilstand.
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For lokaliteterne med tør hede og lokaliteten med surt overdrev er det projektrelaterede merbidrag beregnet til 0,07 kg N/ha/år, hvilket 0,51 % af baggrundsdepositionen på 13,7 kg N/ha/år. Det vurderes, at denne ændring er så lille, at
den ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtypernes tilstand.
Generelt vurderes det, at Nybro Gasbehandlingsanlægs samlede bidrag til kvælstofdepositionen i habitatområderne H73 samt i habitatområder i længere afstand fra anlægget er så lav, at den ikke medfører en væsentlig påvirkning af
områdernes udpegningsgrundlag. Det samme gælder for habitatområder, der
ligger i større afstand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg.
Tilsvarende gør sig gældende for fuglebeskyttelsesområderne idet anlæggets relative bidrag til kvælstofdepositionen er så lavt, at det ikke medfører væsentlige
ændringer i fuglenes levesteder, og således heller ikke medfører en væsentlig
påvirkning af fuglebestande. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F56 Fiilsø
ca. 4,2 km vest for Nybro Gasbehandlingsanlæg.

Bilag IV-arter
Ses der på resultaterne fra artsovervågningen 2004-2011, så kan det ikke udelukkes, at arter som odder, birkemus, vandflagermus, troldflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, spidssnudet frø, strandtudse eller markfirben findes i
nærområdet til Nybro Gasbehandlingsanlæg, hvis der forekommer egnede levesteder.
På Danmarks Miljøportal og fugleognatur.dk forekommer der dog ikke konkrete
registrering af bilag IV-arter i de nærliggende § 3-beskyttede områder eller i
nærområdet til anlægget i det hele taget.
Det vurderes, at kvælstofdeposition alene kan påvirke bilag IV-arterne indirekte
ved potentielt at medføre en ændring (eutrofiering) af en given arts levested. På
denne baggrund kan det på forhånd udelukkes, at kvælstofdeposition i de aktuelle koncentrationer vil kunne have betydning for arter som odder samt vand-,
trold-, syd- og skimmelflagermus.
Da det ovenfor vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig tilstandsændring i de beskyttede naturområder, så vurderes det samtidig, at der ikke vil ske
en væsentlig påvirkning af yngle- og rasteområder for birkemus, markfirben og
padder.

6

Konklusion

De nærmeste beskyttede naturområder omfatter eng, mose og hede, hvoraf
mose og hede vurderes at være de mest sårbare overfor kvælstofdeposition. Afstanden Nybro Gasbehandlingsanlæg til nærmeste mose er ca. 550 m.
Efter en indledendes screening er der gennemført depositionsberegninger for relevante lokaliteter med § 3-beskyttede moser og heder indenfor 1 km fra Nybro
Gasbehandlingsanlægs skorsten. Resultaterne viser et projektrelateret merbidrag på mellem 0,24 og 0,88 kg N/ha/år, hvilket er 1,45-5,87 % af baggrundsdepositionerne. Med udgangspunkt i naturtypernes nuværende tilstand, deres
tålegrænser og baggrundsdepositionerne er det vurderet Nybro
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Gasbehandlingsanlægs merbidrag til kvælstofdepositionen ikke vil medføre væsentlige ændringer i naturtypernes tilstand. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det projektrelaterede merbidrag er på niveau med kravene til husdyrbrug i forhold til påvirkning af Kategori 1-natur, at det projektrelaterede merbidrag på ingen lokaliteter overskrider 1 kg N/ha/år, der er udgangspunktet for
krav til husdyrbrug i forhold til påvirkning af Kategori 2- og 3-natur.
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4,2 km vest for Nybro Gasbehandlingsanlæg og består bl.a. af habitatområde H73 Kallesmærsk Hede, Grærup
Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt fuglebeskyttelsesområde F56 Fiilsø.
Grundet afstanden er projektets merbidrag til kvælstofdepositionen i dette område lav (maksimum 0,07 kg N /ha/år), og det vurderes derfor, at det ikke har
væsentlig betydning for habitatnaturtypernes tilstand eller udpegningsgrundlaget i det hele taget.
På tilsvarende vis blev det konkluderet, at projektets merbidrag til kvælstofdepositionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af fugles levesteder i fuglebeskyttelsesområderne.
Der er ikke registeret bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af Nybro Gasbehandlingsanlæg, og da projektet ikke medføre væsentlige ændringer i naturtilstanden
i beskyttede naturområder, så konkluderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke yngle- og rasteområder for de arter af bilag IV-arter, som potentielt kan
forekomme i området.
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Bilag A

Inputdata EPII kedler
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Bilag B
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OML Indledende screening

10 års middelkoncentrationer af NOx for nyt anlæg
Dato: 2019/01/24
Side
1

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus

Universitet
Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9,
8000 Århus C

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal
standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

Meteorologiske data er fra:

740101 kl. 1
831231 kl. 24

AALBORG

Koordinatsystem.
Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og
y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan
fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

1 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 15 koncentriske
cirkler
med centrum x,y:
460434.,
6169713.
og radierne (m):
50.
100.
300.
500.
800.
1000.
2000.
3000.
4500.
6500.
7500.
8500.
10500.
12500.
13500.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.

Alle overflader er typenr. =

2.
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Dato: 2019/01/24
Side
2

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus

Universitet

Terrænhøjder [m]
--------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
50
100
300
500
800 1000 2000 3000 4500 6500
7500 8500 10500 12500 13500
--------------------------------------------------------------------------------------------------0
9.3
8.9 10.5
7.8
9.9 11.0 17.8 21.6 17.6 16.9
18.3 21.5 24.9 13.3
8.4
10
9.4
9.0
8.8
7.8 10.5 10.7 12.5 15.4 13.3 19.0
24.6 25.1 20.5 10.6 13.7
20
9.5
9.4
8.0
7.3 11.3 10.1 10.9 13.1 16.6 21.2
27.8 28.2 27.5 21.5 20.6
30
9.5
9.5
9.4
7.0 11.6
8.8 12.2 19.3 23.8 30.8
30.5 31.7 35.8 31.3 37.6
40
9.5
9.4
9.7
6.2
6.7
7.3 14.5 20.6 25.2 29.5
34.2 35.8 36.2 42.1 40.2
50
9.5
9.6 10.1
7.1
9.1 10.5 14.3 21.2 34.0 34.2
37.0 37.1 35.6 35.3 35.5
60
9.6
9.9 10.5
9.3 11.7 11.6 12.9 20.9 36.1 35.9
35.6 42.0 28.0 26.4 29.0
70
9.7 10.0 10.7
9.5 10.8 11.0 16.1 21.4 26.6 30.4
36.6 36.2 23.2 22.6 24.5
80
9.8 10.0 10.4 10.5
9.1 11.6 17.5 26.2 24.2 27.8
23.7 34.6 17.9 17.8 17.1
90
9.8 10.2 10.2 10.3 11.4 12.1 19.9 22.8 16.5 24.6
19.7 15.7 15.0
9.6
9.1
100
10.1 10.3 10.9 11.9
8.6 11.3 18.9 23.0 11.9 20.8
29.2 35.4 10.3
4.0
9.1
110
10.1 10.7 11.0 12.3 11.8 10.8 14.4 26.5
8.0 17.1
24.9 33.6
5.2 20.1 19.4
120
10.4 10.8 11.8 12.2 12.7 12.2 16.3 25.5 10.4
8.3
14.2 15.9 12.9 26.3 25.9
130
10.4 10.8 12.2 12.1 12.8 12.5 21.0 20.4
9.2
9.9
11.5 10.4 12.0 22.7 27.0
140
10.5 11.0 12.0 12.3 13.2 12.2 17.5 17.0 10.2
6.2
4.6
1.8 23.7 17.5 22.6
150
10.5 11.0 12.1 13.0 11.8 11.1 17.3 13.2 12.0
1.8
3.2
8.5 12.7
8.4 14.0
160
10.2 11.0 12.1 12.7 11.2 10.9 21.5 20.8 10.8
2.0
2.3
6.0
9.0 13.5 22.5
170
10.1 10.7 11.4 12.2 11.1 10.9 21.7 21.7
8.1
1.8
4.1
3.7
9.6 15.3 20.9
180
9.7 10.5 11.0 11.7 11.1 11.7 17.1 23.1 13.3
1.7
1.7
2.0 12.6 10.7 23.8
190
9.7 10.4 10.6 11.4 11.1 11.1 13.4 18.9 18.9
2.0
1.8
1.9
7.5 10.9 19.5
200
9.4 10.0 10.1 10.8 10.4 10.4 11.8 11.6 12.1 11.5
7.9
7.2
0.0 17.3
0.0
210
9.3
9.7 10.0 10.9
8.9 10.4 10.5
7.9 10.9 14.7
9.9 12.1
0.0
0.0
0.0
220
9.4
9.8
9.4 10.2
7.3
7.8
8.0 10.8 14.1 13.0
14.1
4.7
1.6
1.8
4.8
230
9.4
9.8
9.4
9.7
8.9
7.8
8.2 11.7 12.7 14.8
10.6 14.2
2.0 12.8 10.2
240
9.5
9.6
8.9
9.1
7.2
9.6
8.2
9.2 10.5 20.6
13.6 14.3 10.6
8.6
8.9
250
9.4
9.3
9.1
9.3
7.4
8.6
8.8
8.1
5.6 20.5
16.3 15.1 12.2
8.6
7.6
260
9.3
9.2
8.9
8.4
7.8
7.7
8.9
7.6
3.2 14.0
21.5 24.6 16.8
5.8
6.9
270
9.3
9.1
8.6
7.8
9.1
4.9
9.4
8.1
6.9
7.4
4.4 13.3 13.9
6.4
5.1
280
9.2
8.9
8.4
8.0
8.5
8.6
5.0
5.6
5.1
4.6
3.5
0.0
1.4
7.2
5.5
290
9.0
8.9
8.6
7.8
6.4
4.9
7.6
8.1
6.4
5.2
6.1
2.2
0.1 10.7
8.1
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300
8.9
8.9
8.2
5.6
9.6
7.9
9.8 11.5 17.0
6.9
2.6
0.7
5.0
8.1
310
8.9
8.9
8.2
7.7
9.3 10.0 13.9 13.3 20.2 14.0
4.9
2.8 12.8 11.8 15.3
320
8.9
8.9
8.4
9.4
9.4 11.3 16.5 19.0 24.1 12.3
11.0
5.3 11.4 13.8
7.1
330
8.9
8.9
7.9
9.7 10.4 10.9 12.8 17.2 23.7 12.3
11.3 10.3
7.9
6.9
3.5
340
9.0
8.9
8.3
9.6 11.1 11.8 15.6 18.2 19.3 18.3
12.8 19.8 11.9
4.9
2.3
350
9.3
8.9 10.2
9.0 10.1 11.3 19.4 22.8 19.2 13.5
13.6 18.2 13.2
7.5
8.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------2.5
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Side
3

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus

Universitet

Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
Nr.....:
ID.....:
X......:
Y......:
Z......:
HS.....:
T......:
VOL....:
DSO....:
DSI....:
HB.....:
Qi.....:
[MOU/sek]

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terrænkote for skorstensfod [m]
Skorstenshøjde over terræn [m]
Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller

Punktkilder.
-----------Kildedata:
NO2

Stof 2
Stof 3
Nr ID
X
Y
Q1
Q2
Q3
1 L1
460444. 6169727.
10.0
0.0000
0.0000
0.0000
2 L2
460434. 6169713.
8.1
0.0000
0.0000
0.0000
3 NY1
460338. 6169478.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000
4 NY2
460334. 6169472.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000
5 NY3
460330. 6169465.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000

Z

HS

9.5
9.5

T(C)

VOL

DSI

DSO

40.0 200.

9.42

0.85

2.00

26.0 150.

26.12

1.77

2.80

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
Afledte kildeparametre:
Kilde nr.

Vertikal røggashastighed

Buoyancy flux (termisk

løft)
1
2
3
4
5

m/s
28.8
16.4
22.6
22.6
22.6

(omtrentlig) m4/s3
20.5
41.8
1.3
1.3
1.3

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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NO2
Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Middelværdier (µg/m3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
50
100
300
500
800
1000
2000
3000
4500
6500
7500
8500
10500
12500
13500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1.92E+00 1.63E+00 9.25E-01 6.01E-01 3.96E-01 3.35E-01 2.01E-01
1.50E-01 1.09E-01 7.84E-02 6.83E-02 6.03E-02 4.84E-02 4.00E-02 3.65E-02
10
1.94E+00 1.66E+00 9.64E-01 6.45E-01 4.35E-01 3.62E-01 2.16E-01
1.60E-01 1.15E-01 8.25E-02 7.17E-02 6.31E-02 5.04E-02 4.15E-02 3.82E-02
20
1.97E+00 1.70E+00 1.01E+00 6.83E-01 4.67E-01 3.82E-01 2.29E-01
1.70E-01 1.22E-01 8.66E-02 7.51E-02 6.60E-02 5.26E-02 4.34E-02 3.98E-02
30
2.01E+00 1.75E+00 1.06E+00 7.19E-01 4.92E-01 4.02E-01 2.40E-01
1.77E-01 1.26E-01 8.93E-02 7.73E-02 6.79E-02 5.41E-02 4.45E-02 4.08E-02
40
2.05E+00 1.81E+00 1.10E+00 7.48E-01 4.99E-01 4.14E-01 2.47E-01
1.81E-01 1.29E-01 9.10E-02 7.88E-02 6.92E-02 5.51E-02 4.54E-02 4.16E-02
50
2.09E+00 1.87E+00 1.16E+00 7.88E-01 5.27E-01 4.40E-01 2.56E-01
1.86E-01 1.32E-01 9.31E-02 8.05E-02 7.07E-02 5.63E-02 4.64E-02 4.26E-02
60
2.14E+00 1.94E+00 1.26E+00 8.76E-01 5.93E-01 4.87E-01 2.73E-01
1.97E-01 1.38E-01 9.71E-02 8.40E-02 7.37E-02 5.87E-02 4.83E-02 4.43E-02
70
2.20E+00 2.02E+00 1.43E+00 9.97E-01 6.56E-01 5.34E-01 2.95E-01
2.11E-01 1.47E-01 1.03E-01 8.90E-02 7.80E-02 6.19E-02 5.10E-02 4.67E-02
80
2.25E+00 2.13E+00 1.64E+00 1.13E+00 7.12E-01 5.84E-01 3.20E-01
2.27E-01 1.58E-01 1.09E-01 9.42E-02 8.24E-02 6.52E-02 5.35E-02 4.90E-02
90
2.32E+00 2.27E+00 1.87E+00 1.25E+00 7.86E-01 6.32E-01 3.36E-01
2.35E-01 1.61E-01 1.11E-01 9.55E-02 8.33E-02 6.58E-02 5.36E-02 4.90E-02
100
2.38E+00 2.44E+00 2.12E+00 1.39E+00 8.12E-01 6.42E-01 3.25E-01
2.25E-01 1.53E-01 1.06E-01 9.12E-02 7.96E-02 6.24E-02 5.11E-02 4.68E-02
110
2.44E+00 2.65E+00 2.38E+00 1.49E+00 8.10E-01 6.11E-01 2.97E-01
2.06E-01 1.40E-01 9.83E-02 8.47E-02 7.41E-02 5.82E-02 4.82E-02 4.41E-02
120
2.53E+00 2.85E+00 2.67E+00 1.52E+00 7.65E-01 5.59E-01 2.64E-01
1.86E-01 1.28E-01 9.00E-02 7.86E-02 6.90E-02 5.48E-02 4.52E-02 4.14E-02
130
2.59E+00 3.04E+00 2.94E+00 1.52E+00 6.78E-01 4.81E-01 2.31E-01
1.67E-01 1.17E-01 8.35E-02 7.31E-02 6.40E-02 5.13E-02 4.25E-02 3.89E-02
140
2.65E+00 3.20E+00 3.16E+00 1.43E+00 5.69E-01 4.00E-01 2.06E-01
1.54E-01 1.10E-01 7.96E-02 6.93E-02 6.12E-02 4.95E-02 4.09E-02 3.76E-02
150
2.68E+00 3.28E+00 3.37E+00 1.23E+00 4.74E-01 3.42E-01 1.93E-01
1.47E-01 1.09E-01 7.80E-02 6.81E-02 6.01E-02 4.87E-02 4.00E-02 3.70E-02
160
2.68E+00 3.27E+00 3.49E+00 1.01E+00 4.22E-01 3.15E-01 1.87E-01
1.46E-01 1.08E-01 7.82E-02 6.84E-02 6.04E-02 4.85E-02 4.05E-02 3.72E-02
170
2.67E+00 3.16E+00 3.12E+00 8.50E-01 3.99E-01 3.06E-01 1.89E-01
1.49E-01 1.09E-01 8.01E-02 7.00E-02 6.19E-02 4.97E-02 4.14E-02 3.81E-02
180
2.65E+00 3.00E+00 1.95E+00 7.59E-01 4.15E-01 3.26E-01 1.98E-01
1.56E-01 1.16E-01 8.32E-02 7.27E-02 6.42E-02 5.19E-02 4.27E-02 3.94E-02
190
2.61E+00 2.85E+00 5.67E-01 8.32E-01 4.69E-01 3.61E-01 2.10E-01
1.64E-01 1.22E-01 8.72E-02 7.60E-02 6.71E-02 5.37E-02 4.46E-02 4.11E-02
200
2.55E+00 2.63E+00 2.00E-01 1.00E+00 5.30E-01 3.98E-01 2.24E-01
1.73E-01 1.28E-01 9.24E-02 7.96E-02 7.02E-02 5.61E-02 4.67E-02 4.24E-02
210
2.48E+00 2.47E+00 3.88E-01 1.24E+00 6.02E-01 4.47E-01 2.36E-01
1.78E-01 1.33E-01 9.66E-02 8.28E-02 7.37E-02 5.83E-02 4.81E-02 4.41E-02
220
2.41E+00 2.31E+00 1.37E+00 1.50E+00 6.80E-01 4.85E-01 2.44E-01
1.87E-01 1.39E-01 9.96E-02 8.66E-02 7.53E-02 6.02E-02 4.96E-02 4.55E-02
230
2.34E+00 2.15E+00 2.74E+00 1.58E+00 7.52E-01 5.33E-01 2.60E-01
1.97E-01 1.44E-01 1.03E-01 8.87E-02 7.85E-02 6.20E-02 5.15E-02 4.69E-02
240
2.27E+00 2.00E+00 2.83E+00 1.40E+00 7.54E-01 5.54E-01 2.73E-01
2.02E-01 1.47E-01 1.06E-01 9.19E-02 8.08E-02 6.40E-02 5.25E-02 4.82E-02
250
2.20E+00 1.90E+00 2.26E+00 1.42E+00 6.91E-01 5.23E-01 2.76E-01
2.05E-01 1.49E-01 1.08E-01 9.34E-02 8.21E-02 6.53E-02 5.34E-02 4.90E-02
260
2.14E+00 1.82E+00 1.75E+00 1.48E+00 6.85E-01 5.08E-01 2.72E-01
2.04E-01 1.48E-01 1.08E-01 9.36E-02 8.23E-02 6.56E-02 5.37E-02 4.92E-02
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270
2.08E+00 1.75E+00 1.42E+00 1.28E+00 7.26E-01 5.34E-01 2.73E-01
2.03E-01 1.48E-01 1.06E-01 9.21E-02 8.19E-02 6.54E-02 5.37E-02 4.93E-02
280
2.03E+00 1.69E+00 1.21E+00 9.89E-01 6.86E-01 5.41E-01 2.80E-01
2.04E-01 1.47E-01 1.05E-01 9.15E-02 8.06E-02 6.46E-02 5.34E-02 4.91E-02
290
1.99E+00 1.63E+00 1.08E+00 7.93E-01 5.69E-01 4.77E-01 2.75E-01
2.02E-01 1.46E-01 1.04E-01 9.05E-02 7.97E-02 6.40E-02 5.32E-02 4.87E-02
300
1.95E+00 1.60E+00 9.96E-01 6.83E-01 4.72E-01 4.00E-01 2.48E-01
1.90E-01 1.39E-01 9.91E-02 8.64E-02 7.63E-02 6.13E-02 5.09E-02 4.69E-02
310
1.93E+00 1.57E+00 9.35E-01 6.27E-01 4.17E-01 3.49E-01 2.24E-01
1.71E-01 1.26E-01 9.15E-02 7.92E-02 7.01E-02 5.69E-02 4.73E-02 4.36E-02
320
1.92E+00 1.57E+00 8.92E-01 5.94E-01 3.91E-01 3.31E-01 2.04E-01
1.56E-01 1.15E-01 8.36E-02 7.30E-02 6.43E-02 5.23E-02 4.36E-02 3.99E-02
330
1.91E+00 1.57E+00 8.57E-01 5.75E-01 3.81E-01 3.18E-01 1.94E-01
1.47E-01 1.09E-01 7.90E-02 6.90E-02 6.09E-02 4.91E-02 4.09E-02 3.77E-02
340
1.91E+00 1.59E+00 8.44E-01 5.63E-01 3.80E-01 3.17E-01 1.90E-01
1.44E-01 1.06E-01 7.69E-02 6.71E-02 5.95E-02 4.79E-02 3.97E-02 3.65E-02
350
1.91E+00 1.61E+00 8.71E-01 5.67E-01 3.76E-01 3.19E-01 1.93E-01
1.45E-01 1.06E-01 7.63E-02 6.66E-02 5.90E-02 4.74E-02 3.91E-02 3.60E-02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimum= 3.49E+00 i afstand
300 m og retning 160 grader.
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Benyttede filer.
Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:
Punktkilder .......................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.kld
Meteorologi........................: C:\OML_Data\Aal7483LST.met
Receptorer.........................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.rct
Beregninsopsætning.................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.opt
Følgende outputfil er benyttet:
Resultater ........................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.log
Beregning:
Start kl. 15:53:07 (24-01-2019)
Slut

kl. 15:54:01 (24-01-2019)
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OML Detailberegning

10 års middelkoncentrationer af NOx for nyt anlæg
Dato: 2019/02/01
Side
1

OML-Multi PC-version 20180321/6.20
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus

Universitet
Licens til COWI A/S, Jens Chr. Skous Vej 9,
8000 Århus C

Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal
standard tid):
Start af beregningen
=
Slut på beregningen (incl.) =

Meteorologiske data er fra:

740101 kl. 1
831231 kl. 24

AALBORG

Koordinatsystem.
Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og
y-akse mod nord (0 grader).
Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan
fastlægges frit, fx. i
skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.

Receptordata.
Ruhedslængde, z0

= 0.300 m

Største terrænhældning =

15 grader

Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 10 koncentriske
cirkler
med centrum x,y:
460434.,
6169713.
og radierne (m):
550.
590.
620.
630.
730.
740.
800.
4400.
4700.
4850.
Terrænhøjder er ikke alle ens.
Alle receptorhøjder

=

1.5 m.

Alle overflader er typenr. =

2.
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Terrænhøjder [m]
---------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
550
590
620
630
730
740
800 4400 4700 4850
---------------------------------------------------------------------0
10.5
9.3
8.9
7.8
9.9 11.0 17.8 21.6 17.6 16.9
10
8.8
9.4
9.0
7.8 10.5 10.7 12.5 15.4 13.3 19.0_
20
8.0
9.5
9.4
7.3 11.3 10.1 10.9 13.1 16.6 21.2
30
9.4
9.5
9.5
7.0 11.6
8.8 12.2 19.3 23.8 30.8
40
9.7
9.5
9.4
6.2
6.7
7.3 14.5 20.6 25.2 29.5
50
10.1
9.5
9.6
7.1
9.1 10.5 14.3 21.2 34.0 34.2
60
10.5
9.6
9.9
9.3 11.7 11.6 12.9 20.9 36.1 35.9
70
10.7
9.7 10.0
9.5 10.8 11.0 16.1 21.4 26.6 30.4
80
10.4
9.8 10.0 10.5
9.1 11.6 17.5 26.2 24.2 27.8
90
10.2
9.8 10.2 10.3 11.4 12.1 19.9 22.8 16.5 24.6
100
10.9 10.1 10.3 11.9
8.6 11.3 18.9 23.0 11.9 20.8
110
11.0 10.1 10.7 12.3 11.8 10.8 14.4 26.5
8.0 17.1
120
11.8 10.4 10.8 12.2 12.7 12.2 16.3 25.5 10.4
8.3
130
12.2 10.4 10.8 12.1 12.8 12.5 21.0 20.4
9.2
9.9
140
12.0 10.5 11.0 12.3 13.2 12.2 17.5 17.0 10.2
6.2
150
12.1 10.5 11.0 13.0 11.8 11.1 17.3 13.2 12.0
1.8
160
12.1 10.2 11.0 12.7 11.2 10.9 21.5 20.8 10.8
2.0
170
11.4 10.1 10.7 12.2 11.1 10.9 21.7 21.7
8.1
1.8
180
11.0
9.7 10.5 11.7 11.1 11.7 17.1 23.1 13.3
1.7
190
10.6
9.7 10.4 11.4 11.1 11.1 13.4 18.9 18.9
2.0
200
10.1
9.4 10.0 10.8 10.4 10.4 11.8 11.6 12.1 11.5
210
10.0
9.3
9.7 10.9
8.9 10.4 10.5
7.9 10.9 14.7
220
9.4
9.4
9.8 10.2
7.3
7.8
8.0 10.8 14.1 13.0
230
9.4
9.4
9.8
9.7
8.9
7.8
8.2 11.7 12.7 14.8
240
8.9
9.5
9.6
9.1
7.2
9.6
8.2
9.2 10.5 20.6
250
9.1
9.4
9.3
9.3
7.4
8.6
8.8
8.1
5.6 20.5
260
8.9
9.3
9.2
8.4
7.8
7.7
8.9
7.6
3.2 14.0
270
8.6
9.3
9.1
7.8
9.1
4.9
9.4
8.1
6.9
7.4
280
8.4
9.2
8.9
8.0
8.5
8.6
5.0
5.6
5.1
4.6
290
8.6
9.0
8.9
7.8
6.4
4.9
7.6
8.1
6.4
5.2
300
8.2
8.9
8.9
5.6
9.6
7.9
9.8 11.5 17.0
6.9
310
8.2
8.9
8.9
7.7
9.3 10.0 13.9 13.3 20.2 14.0
320
8.4
8.9
8.9
9.4
9.4 11.3 16.5 19.0 24.1 12.3
330
7.9
8.9
8.9
9.7 10.4 10.9 12.8 17.2 23.7 12.3
340
8.3
9.0
8.9
9.6 11.1 11.8 15.6 18.2 19.3 18.3
350
10.2
9.3
8.9
9.0 10.1 11.3 19.4 22.8 19.2 13.5
----------------------------------------------------------------------
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Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
Nr.....:
ID.....:
X......:
Y......:
Z......:
HS.....:
T......:
VOL....:
DSO....:
DSI....:
HB.....:
Qi.....:
[MOU/sek]

Internt kildenummer
Tekst til identificering af kilde
X-koordinat for kilde [m]
Y-koordinat for kilde [m]
Terrænkote for skorstensfod [m]
Skorstenshøjde over terræn [m]
Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
Ydre diameter af skorstenstop [m]
Indre diameter af skorstenstop [m]
Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller

Punktkilder.
-----------Kildedata:
NOx

Stof 2
Stof 3
Nr ID
X
Y
Q1
Q2
Q3
1 L1
460444. 6169727.
10.0
0.0000
0.0000
0.0000
2 L2
460434. 6169713.
8.1
0.0000
0.0000
0.0000
3 NY1
460338. 6169478.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000
4 NY2
460334. 6169472.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000
5 NY3
460330. 6169465.
9.2
0.3530
0.0000
0.0000

Z

HS

9.5
9.5

T(C)

VOL

DSI

DSO

40.0 200.

9.42

0.85

2.00

26.0 150.

26.12

1.77

2.80

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

10.1

20.0

40.

3.87

0.50

0.60

HB

Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
Afledte kildeparametre:
Kilde nr.

Vertikal røggashastighed

Buoyancy flux (termisk

løft)
1
2
3
4
5

m/s
28.8
16.4
22.6
22.6
22.6

(omtrentlig) m4/s3
20.5
41.8
1.3
1.3
1.3

Der er ingen retningsafhængige bygningsdata.
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NOx
Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Middelværdier (µg/m3)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Retning
Afstand (m)
(grader)
550
590
620
630
730
740
800
4400
4700
4850
--------------------------------------------------------------------------------------------------0
5.60E-01 5.18E-01 4.96E-01 4.89E-01 4.29E-01 4.39E-01 4.85E-01
1.25E-01 1.14E-01 1.10E-01
10
5.94E-01 5.59E-01 5.36E-01 5.28E-01 4.72E-01 4.70E-01 4.68E-01
1.26E-01 1.15E-01 1.18E-01
20
6.30E-01 5.94E-01 5.69E-01 5.62E-01 5.18E-01 4.90E-01 4.73E-01
1.29E-01 1.26E-01 1.26E-01
30
6.63E-01 6.25E-01 5.99E-01 5.91E-01 5.50E-01 5.16E-01 5.19E-01
1.42E-01 1.36E-01 1.35E-01
40
6.89E-01 6.49E-01 6.22E-01 6.13E-01 5.40E-01 5.34E-01 5.66E-01
1.45E-01 1.39E-01 1.37E-01
50
7.28E-01 6.85E-01 6.57E-01 6.48E-01 5.71E-01 5.72E-01 5.92E-01
1.49E-01 1.46E-01 1.41E-01
60
8.19E-01 7.62E-01 7.30E-01 7.20E-01 6.63E-01 6.54E-01 6.30E-01
1.55E-01 1.53E-01 1.48E-01
70
9.33E-01 8.62E-01 8.24E-01 8.12E-01 7.22E-01 7.17E-01 7.38E-01
1.66E-01 1.58E-01 1.55E-01
80
1.03E+00 9.59E-01 9.14E-01 9.09E-01 7.79E-01 8.00E-01 8.24E-01
1.81E-01 1.68E-01 1.64E-01
90
1.13E+00 1.06E+00 1.01E+00 9.93E-01 8.83E-01 8.86E-01 9.26E-01
1.83E-01 1.65E-01 1.66E-01
100
1.27E+00 1.15E+00 1.09E+00 1.12E+00 9.02E-01 9.21E-01 9.68E-01
1.76E-01 1.50E-01 1.57E-01
110
1.34E+00 1.19E+00 1.13E+00 1.16E+00 9.45E-01 9.01E-01 8.94E-01
1.65E-01 1.34E-01 1.42E-01
120
1.37E+00 1.19E+00 1.12E+00 1.14E+00 9.30E-01 9.00E-01 8.76E-01
1.52E-01 1.23E-01 1.19E-01
130
1.36E+00 1.14E+00 1.06E+00 1.07E+00 8.45E-01 8.19E-01 8.37E-01
1.36E-01 1.13E-01 1.10E-01
140
1.22E+00 1.01E+00 9.30E-01 9.38E-01 7.27E-01 6.89E-01 6.83E-01
1.26E-01 1.06E-01 1.03E-01
150
1.03E+00 8.37E-01 7.70E-01 7.97E-01 5.81E-01 5.52E-01 5.84E-01
1.17E-01 1.08E-01 1.01E-01
160
8.63E-01 6.91E-01 6.53E-01 6.78E-01 4.99E-01 4.82E-01 5.78E-01
1.27E-01 1.05E-01 1.01E-01
170
7.36E-01 6.10E-01 5.80E-01 6.07E-01 4.64E-01 4.51E-01 5.64E-01
1.32E-01 1.06E-01 1.03E-01
180
6.78E-01 5.86E-01 5.63E-01 5.89E-01 4.76E-01 4.84E-01 5.39E-01
1.39E-01 1.18E-01 1.07E-01
190
7.54E-01 6.72E-01 6.43E-01 6.67E-01 5.43E-01 5.34E-01 5.39E-01
1.41E-01 1.33E-01 1.13E-01
200
8.77E-01 7.99E-01 7.47E-01 7.60E-01 6.04E-01 5.93E-01 5.74E-01
1.33E-01 1.28E-01 1.23E-01
210
1.06E+00 9.56E-01 8.86E-01 9.03E-01 6.90E-01 6.87E-01 6.15E-01
1.34E-01 1.30E-01 1.35E-01
220
1.28E+00 1.14E+00 1.05E+00 1.02E+00 7.90E-01 7.72E-01 6.80E-01
1.41E-01 1.42E-01 1.36E-01
230
1.39E+00 1.25E+00 1.15E+00 1.12E+00 8.74E-01 8.54E-01 7.52E-01
1.50E-01 1.44E-01 1.45E-01
240
1.24E+00 1.13E+00 1.06E+00 1.04E+00 8.56E-01 8.40E-01 7.54E-01
1.49E-01 1.42E-01 1.57E-01
250
1.19E+00 1.06E+00 9.85E-01 9.61E-01 7.80E-01 7.66E-01 6.91E-01
1.51E-01 1.43E-01 1.59E-01
260
1.27E+00 1.13E+00 1.03E+00 1.01E+00 7.88E-01 7.71E-01 6.85E-01
1.51E-01 1.43E-01 1.49E-01
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270
1.18E+00 1.09E+00 1.03E+00 1.01E+00 8.27E-01 8.11E-01 7.26E-01
1.50E-01 1.42E-01 1.38E-01
280
9.39E-01 8.97E-01 8.65E-01 8.55E-01 7.52E-01 7.42E-01 6.86E-01
1.50E-01 1.42E-01 1.38E-01
290
7.45E-01 7.11E-01 6.87E-01 6.79E-01 6.10E-01 6.04E-01 5.69E-01
1.48E-01 1.40E-01 1.36E-01
300
6.34E-01 5.99E-01 5.76E-01 5.69E-01 5.07E-01 5.01E-01 4.72E-01
1.43E-01 1.44E-01 1.29E-01
310
5.77E-01 5.42E-01 5.19E-01 5.11E-01 4.50E-01 4.45E-01 4.71E-01
1.33E-01 1.33E-01 1.24E-01
320
5.46E-01 5.12E-01 4.90E-01 4.83E-01 4.24E-01 4.38E-01 4.66E-01
1.28E-01 1.24E-01 1.10E-01
330
5.28E-01 4.96E-01 4.74E-01 4.67E-01 4.14E-01 4.17E-01 4.14E-01
1.20E-01 1.18E-01 1.05E-01
340
5.18E-01 4.87E-01 4.66E-01 4.60E-01 4.20E-01 4.25E-01 4.38E-01
1.18E-01 1.12E-01 1.08E-01
350
5.23E-01 4.90E-01 4.69E-01 4.62E-01 4.07E-01 4.20E-01 4.71E-01
1.21E-01 1.12E-01 1.03E-01
--------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimum= 1.39E+00 i afstand
550 m og retning 230 grader.
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Benyttede filer.
Følgende inputfiler er benyttet i beregningerne:
Punktkilder .......................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.kld
Meteorologi........................: C:\OML_Data\Aal7483LST.met
Receptorer.........................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.rct
Beregninsopsætning.................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.opt
Følgende outputfil er benyttet:
Resultater ........................: C:\Users\cwn\OneDrive COWI\CWN\projects\Baltic pipe\OML\EPI N-dep samlet.log
Beregning:
Start kl. 09:28:03 (01-02-2019)
Slut kl. 09:28:39 (01-02-2019)
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Dok.

1. Indledning
Formålet med dette notat er at give et overblik over de restriktioner, som vil findes omkring en
gasledning.

2. Class location
Gasrørledningen projekteres og udføres i henhold til bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Lov om Arbejdsmiljø (nr. 414 af 8. juli 1988 med senere tilføjelser).
Bekendtgørelsens regler bygger ovenpå GPTC-guiden, som er en amerikansk standard: ”Guide
for Transmission and Distribution Piping Systems, GPTC, 1998”. Som tillæg til denne GPTC guide
foreligger tillægsbestemmelser fra Arbejdstilsynet i form af en vejledning (F.0.1 fra juli 2001).
Vejledningen refererer til en række standarder for materialer og udførelse.
I projektet indbygges sikkerhed i forhold til omgivelserne dels gennem dimensioneringen og dels
en omhyggelig og kontrolleret udførelse. Ved fastlæggelse af linjeføringen indgår begrebet ’class
location’ og ’mindsteafstand’.
Class location fastlægges efter GPTC-guiden, der som nævnt ovenfor, er et amerikansk regelsæt,
der sammen med Arbejdstilsynets danske tillægsbestemmelser danner grundlaget for anlæg og
drift af ledningen.
Class location zonen bestemmes ud fra befolkningstætheden langs rørledningens tracé i projekteringsfasen. Ved ændret befolkningstæthed, ændres class-location når grænsen for den gældende class-location overskrides.
Ideen bag class location systemet er, at der indbygges ekstra sikkerhed i gasledningen jo flere
bygninger beregnet til beboelse og erhverv, der findes indenfor 200 meter på hver side af anlægget. Jo tættere bebyggelse, der er omkring gasledningen, des tykkere stålrør skal anvendes.
Tykkelsen af stålrørene kan således variere afhængig af behov.
Arealerne omkring gasrørledningen opdeles i klasser (class locations) fra klasse 1 til klasse 4 afhængig af, hvor tæt bebyggelsen er i området, men det sker også på grundlag af kommuners
udbygningsplaner (kommuneplaner). Ved optælling indregnes kun den bebyggelse, som er beliggende indenfor 200 m fra gasrørledningen.
Samtidig med at class location anvendes ved fastlæggelse af den endelige linjeføring, stiller Arbejdstilsynet herudover krav om overholdelse af en mindsteafstand til bygninger, som er beregnet til varigt ophold for mennesker. Mindsteafstanden er omtalt i det efterfølgende afsnit 3.
GPTC-Guidens forskrifter med danske tillægsbestemmelser er følgende:
1) Class locations (zoneinddelinger) er fastlagt ved anvendelse af de nedenstående kriterier. En
class location enhed er et areal, som strækker sig 200 m til hver side af centerlinjen af enhver
fortløbende 1,6 km længde af rørledningen, vist på nedenstående illustration:

Class location er bestemt af antallet og karakteren af bebyggelse i class location enheden. Hvis
der findes flere lejligheder i en bebyggelse, regnes hver lejlighed som en separat bygning beregnet til ophold for mennesker.
Dok. 17/06227-11 Til arbejdsbrug/Restricted

2) En "Class location 1" er enhver class location enhed, der har 10 eller færre bygninger beregnet
til ophold for mennesker.
3) En "Class location 2" er enhver Class location enhed, der har mere end 10, men mindre end 46
bygninger beregnet til ophold for mennesker.
4) En "Class location 3" er:
a)

Enhver Class location enhed, som har 46 eller flere bygninger beregnet til ophold for
mennesker, eller
b) Et areal, hvor rørledningen ligger inden for en afstand af 90 m fra en af følgende:
i.
En bygning, som benyttes af 20 personer eller derover ved normalt brug
ii.
Et mindre, velafgrænset udendørs område, som ved normalt brug benyttes af
20 eller flere personer, såsom en legeplads, et rekreativt område, udendørs
teater eller andet offentligt samlingssted.
5) En "Class location 4" er enhver Class location enhed, hvor bygninger med 4 eller flere etager
over jorden er almindeligt forekommende.
6) Grænserne for Class location enhederne, fastlagt i overensstemmelse med (1) til (5) i dette
afsnit, kan afgrænses som følger:
a)

En Class location 4 slutter 200 m fra den nærmeste bygning med 4 eller flere etager
over jorden.
b) Når en klynge af bygninger beregnet til ophold for mennesker kræver en class location
3, slutter denne class location 200 m fra den nærmeste bygning i klyngen.
c) Når en klynge af bygninger beregnet til ophold for mennesker kræver en class location
2, slutter denne Class location 200 m fra den nærmeste bygning i klyngen.
Når gasrørledningen er anlagt vil alle arealer indenfor class location zonen være omfattet af
restriktioner i forhold til arealanvendelsen. Der er ikke tale om en forbudszone, men planer for
byudvikling, anlægsarbejder, vejanlæg, sportspladser, ridebaner, råstofindvinding, vindmøller,
antennemaster mv. skal sikkerhedsvurderes ud fra tilstedeværelsen af en gasrørledning. Dette
skyldes, at rørledningen er dimensioneret efter befolkningskoncentrationen i de berørte områder og at tekniske forhold kan være afgørende i forhold til placering af veje, vindmøller mv. nær
ved gastransmissionsledningen. Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af arealerne nær eksisterende transmissionsledninger kan i særlige tilfælde betyde, at Arbejdstilsynet eller Energistyrelsen kan stille særlige krav.
Jf. planstyrelsens cirkulære 183 af 26.11.1984 har Energinet via Energistyrelsen mulighed for at
gøre indsigelse mod lokalplanforslag eller zonelovstilladelser inden for class location området.
Endvidere indeholder udkast til Landsplandirektiv for Baltic Pipe bestemmelser om, at når gasrørledningen er anlagt, kan der ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden i forhold til gasrørledningen og den konkrete anvendelse, planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse.
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3. Mindsteafstand
Samtidig med at class location anvendes ved fastlæggelse af den endelige linjeføring, stiller Arbejdstilsynet krav om overholdelse af en mindsteafstand til bygninger, som er beregnet til varigt
ophold for mennesker.
Mindsteafstanden beregnes ud fra det maksimale tryk i gasledningen, ledningens diameter og
ståltykkelsen. Mindsteafstanden til den enkelte bygning indgår således også som et vigtigt parameter ved fastlæggelse af den endelige linjeføring.

4. Sammenhæng mellem mindsteafstand og class location ved dimensionering og placering af gasledning
I nedenstående tabel er vist beregningseksempler for rørtykkelser og mindsteafstande til bebyggelse for de aktuelle ledningsdimensioner og beregningstryk i gasledningen. Det bemærkes at
gasledningen ikke må anlægges i klasse 4 rør med dertil svarende minimumsafstande uden særlig tilladelse fra Arbejdstilsynet.
Tabel 4-1 Minimumsafstande til bebyggelse for de forskellige rørtyper der anvendes på Baltic
Pipe

Rørdiame- Design- Ståltykkelse af rør (mm)
ter
tryk

Minimumsafstande til bebyggelse
(m)

Tommer/mm

(bar)

Min (Kl.
1)*

Max (Kl. 4)

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl.
4**

36"/914

80

12,0

22,2

79

66

55

44

40"/1016

80

13,0

25,0

88

73

61

49

36"/914

120

17,5

32

119

99

82

66

32"/813

163

22,2

40

144

120

100

80

*Kl. refererer til rørklasse (class location)
**Klasse 4 rør kun efter særlig tilladelse fra arbejdstilsynet

5. Servitut omkring gasledning
Nedenstående illustration viser, hvilke restriktioner en servitut omkring en gasledning indeholder:

Dok. 17/06227-11 Til arbejdsbrug/Restricted
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Forord
Dette dokument er udarbejdet på foranledning af Energinet, i forbindelse
med forundersøgelser af placeringsmuligheder for en ny kompressorstation
på Sydsjælland. Stationen er en del af Baltic Pipe projektet, en ny gasledning
mellem Jylland og Polen. Da ledningen skal føres under Østersøen ved Faxe
Bugt er det et ønske, at kompressorstationen placeres så tæt på ilandføringen
som muligt, dvs. i den sydlige del af Faxe Kommune eller evt. i den nordøstlige
del af Næstved Kommune. Energinet har for nuværende syv-ni mulige
placeringer for stationen i spil.
I denne forundersøgelse er der redegjort for de landskabsmæssige
påvirkninger, som en placering af en kompressorstation i ét de af mulige
områder på forhånd kan forventes at medføre. De landskabsmæssige forhold
er vurderet i bred forstand, og omfatter ikke kun rent landskabsæstetiske
forhold, men også den oplevelsesmæssige betydning, kulturhistorie,
påvirkning af rekreative interesser, bebyggelser, udsigt etc.
Ud over de ni foreløbige placeringsmuligheder er det undersøgt, om der kan
være andre alternative placeringsmuligheder for en kompressorstation. Der er
foreslået yderligere 4 områder, som hver især kan medvirke til at reducere de
landskabsmæssige påvirkninger. De alternative forslag er primært foreslået
ud fra landskabsmæssige, rekreative og sociale hensyn. Det er endnu ikke
undersøgt, om der kan være andre forhold, teknisk, juridisk eller andet, som
evt. kan være til hindring for at opføre en kompressorstation her.
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Projektforslaget
Selve projektforslaget består af en kompressorstation, som har til formål at
øge trykket i gasledningen, så gassen kan transporteres over den længere
afstand frem til det polske fastland.
Stationen er ret pladskrævende og forventes at udfylde et samlet areal
på 13-15 ha.. Til gengæld er anlægget ikke så højt. Med undtagelse af en
skorsten er de højeste bygningsdele er op til 9 meter høje, og med etablering
af beplantning, vil det meste af anlægget forventeligt ikke være synligt fra
de omkringliggende områder. Selve anlægget består primært af lukkede
bygninger, kompressorbygninger i 6-9 meter højde, fritliggende rørføringer
samt fritstående filter- og køleenheder i 6-8 meter højde. I det omfang, man
har udsyn mod stationen, vil den opleves som et meget teknisk præget anlæg
med de mange synlige rørføringer og funktionelt indrettede arealer. Hvor
stationen er omgivet af beplantning, vil man i praksis nærmere opleve den
som et større grønt, lukket krat set fra de nærmeste omkringliggende områder.
Stationen forventes primært at blive anlagt på en plan flade, evt. med en
grov terrassering. Evt. overskudsjord ifm. byggeri vil almindeligvis fordeles
indenfor selve anlægsområdet. Da der er tale om et større sammenhængende
anlægsareal kan det medføre væsentligt behov for jordarbejder, opbygning af
omkringliggende voldanlæg etc., afhængigt af de lokale terrænforhold.
Stationen vil udstyres med en såkaldt ”vent”, en mindre skorsten med en
højde på ca. 20 – 30 meter, som kan anvendes til at tømme kompressorerne
for gas i nødstilfælde. Selve skorstenen vil primært være synlige indenfor
et par km afstand, og med den begrænsede højde kan det lokale terræn,
beplantning og bebyggelser forventes at skærme af for udsyn til skorstenen
fra mange af de nærmeste omkringliggende områder. Evt. afbrænding af gas
vil derimod give en tydeligt synlig flamme øverst i skorstenen. Flammen vil
formentlig være synlig fra adskillige km afstand, hvor der er frit udsyn frem
mod toppen af skorstenen.
Herudover kan stationen evt. udstyres med en såkaldt ”flair”, som på samme
vis vil være i stand til at tømme hele Østersøledningen for gas. Installationen
er blandt andet kendt fra gasbehandlingsanlæg ved Nybro, vest for Varde, og
kan være en op til 140 meter høj gittermast med mulighed for gasafbrænding
fra toppen. En flair i brug kan forventes at være tydeligt synlig på større
afstande, ved Nybro op til 20-25 km. Der er dog ikke vurderet særskilt på
denne bygningsdel, dels fordi det kræver mere konkrete undersøgelser og
viden om konstruktion at kunne vurdere den visuelle påvirkning, dels fordi
flairen med stor sandsynlighed forventes placeret på den polske landside
og ikke på Sydsjælland, og endelig fordi den formentlig kun vil være i brug i
meget sjældne tilfælde.
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Projektområdeafgrænsning

Udpegede forslag til stationsplaceringer

Alternative forslag til stationsplaceringer
Afstandszoner 1500 / 2000 m

1500 m

2000 m

8 - Faxe Nord, Store Torøje

9 - Faxe Nord, Vemmetofte

1 - Kalvekrogen Syd

5 - Sydmotorvejen E47

13 - Stavnstrup

12 - Hyllede Vest
4 - Saksholmvej

7 - Orup Syd
6 - Orup Vest
3 - Vandvænge
11 - Hyllede Svydøst

10 - Kohave / Orup Tykke

2- Kalvekrogen Vest

5 km

2,5 6
km

500 m

Landskabet i regionen
Naturgeografi

Hele den centrale og sydlige del af Sjælland udgøres overvejende af
et morænelandskab, dannet under sidste istid for ca. 10.000 år siden.
Landskabet er mange steder præget af dødisrelief, som giver et kuperet og
blødt bakket terræn. Øst for Næstved har isen skrabet store mængder kalk
sammen, og blandt andet skabt den 123 meter høje bakke Kobanke. Mellem
bakkerne har den smeltende is givet grundlag for en række lavninger, der
efterhånden er blevet til moseområder og små søer.
En række relativt store tunneldale gennemskærer landskabet, herunder
dalene omkring Lilleå og Orup Bæk, som afgrænser Kobanke mod syd og vest.
Mod øst består store dele af kysten af klinter, hvor havet eroderer de tykke
kalklag. Nordvest for Kobanke, ved Holmegårds Mose, har der i slutningen af
istiden ligget en lavtliggende issø.
Den sydsjællandske jord er leret og kalkrig, og derfor meget velegnet til
landbrugsdrift. Øst og syd for Næstved bliver jorden visse steder mere
sandet, og syd for Faxe Ladeplads findes et område med flyvesand. De rige
kalkforekomster ved Faxe er unikke for Sjælland, og er gennem mange år
blevet udnyttet til råstofudgravning.

Kulturhistorie

På Central- og Sydsjælland har blandt andet de mange lavninger med moser
og søer medvirket til en bebyggelsesstruktur i småskala med mange, relativt
tætliggende, små husmandssteder og gårde. Markstrukturen er præget af små
markfelter og mange levende hegn og jorddiger, som typisk er beskyttede.
Med jævne mellemrum ligger større herregårde og godser, som præger de
lokale landskaber med stendiger, husmandsudstykninger og parkanlæg. Øst
for Faxe ligger desuden det markante Vemmetofte Kloster med tilhørende
skov. Skoven er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.
I middelalderen har store dele af Sydsjælland formodentlig være dækket
af skov. De lokale landsbyers navne indikerer, at de er blevet etableret
fra middelalderen og frem, måske som følge af skovrydning. I dag
bruges landskabet både til skov- og landbrugsdrift. Desuden har de rige
kalkforekomster i det 20. århundrede dannet grobund for et industrimiljø
omkring udvinding og udskibning af kalk. Industrien er særligt knyttet til Faxe
og Faxe Ladeplads. Kalkgraven øst for Faxe har efterhånden udviklet sig til en
turistdestination og et vartegn for byen og regionen.
Sydøstsjælland er i dag fortsat præget af relativt store skovområder,
gennembrudt af små, uregulerede vandløb og tilgroede moser. Skovene
er for de flestes vedkommende fredsskove. Der findes en del værdifulde
kulturmiljøer i området, typisk knyttet til herregårde og tilhørende landskaber,
eller til aktive eller nedlagte kalkbrud. Store dele af de kalkholdige højdedrag
ned mod Præstø Fjord er, på baggrund af deres naturgeografiske oprindelse,
endvidere udpegede som bevaringsværdige. Den østlige del af Præstø Fed
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Projektområdeafgrænsning

Forslag til stationsplaceringer

Afstandszoner 1500 / 2000 m

Større sammenhængende landskaber
Bevaringsværdigt landskab
Værdifulde kulturmiljøer

Kystnærhedszone

1500 m

2000 m

8 - Faxe Nord, Store Torøje

9 - Faxe Nord, Vemmetofte

1 - Kalvekrogen Syd

5 - Sydmotorvejen E47

13 - Stavnstrup

12 - Hyllede Vest
4 - Saksholmvej

7 - Orup Syd
6 - Orup Vest
3 - Vandvænge
11 - Hyllede Svydøst

10 - Kohave / Orup Tykke

2- Kalvekrogen Vest

5 km

2,5 8
km

500 m

samt Bækkeskov Gods med tilhørende landskaber er begge fredede områder.

Landbrug, bebyggelser og rekreation

Landskaberne øst for Næstved er, som de har været i århundreder,
overvejende præget af skov- og landbrugsdrift. De mange lavninger
med moser og småsøer, kombineret med slyngede åer og ret store
løvskovsområder, kalkbrud og herregårde, gør desuden regionen til en
turistdestination. Således ligger der langs kysterne ved Præstø Fjord og Faxe
Bugt flere små sommerhusområder og campingpladser. Kystlandskabet
både nord og syd for Faxe Ladeplads har status af friluftsområde i Faxe
Kommuneplan, og ved Præstø Fjord arbejder Næstved, Vordingborg og Faxe
Kommuner sammen om at etablere en naturpark, hvor det rige plante- og
dyreliv kan opleves fra forskellige støttepunkter.
Sydøstsjælland er, sammenlignet med resten af Danmark, præget af
ret få tekniske anlæg. Således findes der kun enkelte vindmøller og
højspændingsledninger. Vejstrukturen fra middelalderen er i høj grad bevaret;
dog med Vordingborgvej og Sydmotorvejen som markante undtagelser.
De mange lavtliggende søer, moser og ådale gør, at en del arealer øst for
Næstved i disse år omlægges fra landbrugsdrift til natur – for eksempel
afgræssede enge, genopretning af søer eller ny skov. De færreste landbrug
i regionen har større professionel drift, og langt de fleste gårde og
husmandssteder drives som hobbylandbrug eller fungerer som boliger for
pendlere til jobs i de større byer på Sjælland. Også landsbyerne fungerer som
bosætningsbyer, og huser typisk ikke mange arbejdspladser.
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Projektområdeafgrænsning

Forslag til stationsplaceringer

Afstandszoner 1500 / 2000 m
Drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser

1500 m

2000 m

8 - Faxe Nord, Store Torøje

9 - Faxe Nord, Vemmetofte

1 - Kalvekrogen Syd

5 - Sydmotorvejen E47

13 - Stavnstrup

12 - Hyllede Vest
4 - Saksholmvej

7 - Orup Syd
6 - Orup Vest
3 - Vandvænge
11 - Hyllede Svydøst

10 - Kohave / Orup Tykke

2- Kalvekrogen Vest

5 km

2,510
km

500 m

De enkelte placeringsmuligheder
1 - Kalvekrogen Syd
Kalvekrogen ligger i overgangen mellem Præstø Feds flade kystforland og
baglandets højereliggende og mere bakkede landskab. Det udpegede område
afgrænses af ådalene omkring Krusebæk mod nord og Orup Bæk mod syd.
Terrænet skråner nedad mod Faxe Bugt og Præstø Fjord, hvilket stedvist giver
kig ud mod havet, og kan gøre et nyt anlæg stedvist synligt fra kysten. Et nyt
anlæg vil have en markant, synlig eksponering ud mod den mindre landevej St
Elmuevej langs kanten af området, og være delvist synlig fra Dyrehavevej mod
nord.
Terrænet indenfor det udpegede område er let kuperet og vil forventeligt
kræve nogen regulering. Særligt en midterlavning ned langs St Elmuevej
kan her være en udfordring, som kan medføre synlige terrænreguleringer og
skråningsanlæg ud mod vejen.
Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Landskabet
omkring området er i Faxe Kommuneplan udpeget som del af et større
sammenhængende landskab, bestående dels af kystlandskabet, og dels af
det bakkede og kalkholdige morænelandskab som strækker sig fra kysten
mod Kobanke 123 meter over havet. Samtidig er området omfattet af det i
Faxe Kommuneplan udpegede bevaringsværdige landskab omkring Præstø
Fed. Faxe Kommune foretog i 2013 en kortlægning af kommunens landskaber.
I kortlægningen vurderes det, at området ved Kalvekrogen er sårbart overfor
placering af tekniske anlæg, blandt andet fordi det i dag fremstår relativt
uforstyrret.
Det udpegede område støder op mod skovstykket Tykken mod nord.
Herudover er projektområdet på flere sider omkranset af beskyttede sten- og
jorddiger. Opførelse af et nyt anlæg her vil have betydning for oplevelsen af de
åbne markstykker adskilt af skovstykker og markante skovbryn, særligt set fra
St Elmuevej.
Det udpegede område støder op til en række ejendomme ved Mogenstrup
Huse mod nordvest, som ligger på ca. 300 meters afstand af projektområdet.
Bebyggelsen er en del af en længerestrakt vejlandsby, som flyder næsten
sammen med landsbyen Roholte ca. 1 km mod vest. Herudover er der ingen
naboer i umiddelbar nærhed af området. Generelt kan et nyt anlæg ikke
forventes at være direkte synligt set fra de nærmeste bebyggelser, men
området har formentlig rekreativ betydning for lokale beboere.
Der er en del rekreative interesser i og omkring området. Hele kyststrækningen
syd for Faxe Ladeplads er i Faxe Kommuneplan udpeget som friluftsområde,
ligesom det udpegede område indgår i planerne om oprettelsen af en egentlig
naturpark omkring Præstø. Sommerhusområdet Strandlodshuse ligger ca.
1,5 km mod nordøst, og godt 1 km mod syd ligger den ret store campingplads
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Feddet Strand Camping & Feriepark. Endelig findes der i dag en rasteplads
med rekreativt udsigtspunkt i svinget langs St Elmuevej, som fremover vil få en
ny station som nærmeste nabo.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Det bemærkes, at der i Faxe Kommuneplan er udlagt en fremtidig økologisk
forbindelse, som går tværs gennem det udpegede område.
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Udpegningsoverblik:
1 - Kalvekrogen Syd

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
13

500 m

Udpegningsoverblik:
1 - Kalvekrogen Syd
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

5 - 10 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

To nationale cykelruter langs kanten af området

Friluftsliv/turisme

Friluftsområde, friholdes for tekniske anlæg

Beboelser og bysamfund

Mindre bebyggelse indenfor 300 meter,
sommerhusområde indenfor 1500 meter

Fredskov

Langs kanten af området

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja

Økologiske forbindelser

Ja

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Mange af de højereliggende områder
giver gode udsigtsmuligheder mod
kysten. Her udsigten fra kanten
af Kalvekrogen Syd, et af de mest
kystnære af de udpegede områder.
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2 - Kalvekrogen Vest
Som Kalvekrogen Syd ligger det udpegede område i overgangen mellem
Præstø Feds flade kystforland og baglandets højereliggende og mere bakkede
landskab. Fra den nordligste del af området, op mod Dyrehavevej, er der
langstrakt udsyn henover markerne og ud mod havet. Et nyt anlæg vil være
markant synligt ud mod Dyrehavevej og desuden helt blokere for den frie
udsigt mod kysten, der opleves mellem de to omgivende skovstykker i dag.
Som for Kalvekrog Syd er terrænet let kuperet og vil kræve nogen regulering.
Den landskabsvisuelle betydning af dette forekommer dog overskuelig og
vil formentlig primært have evt. synlig betydning set fra St Elmuevej syd for
området.
Som for Kalvekrogen Syd ligger det udpegede område indenfor
kystnærhedszonen, et større sammenhængende landskab samt det
bevaringsværdige landskab omkring Præstø Fed (Faxe Kommuneplan).
I udpegningsgrundlagene vurderes Kalvekrogen at være sårbart overfor
placering af tekniske anlæg, blandt andet fordi det i dag fremstår relativt
uforstyrret.
Det udpegede område støder op mod to skovstykker, Tykken mod vest og
Kalvekrogen (Dyrehaven) mod øst. Kalvekrogen er fredskov omfattet af en
300 meter skovbyggelinje. Det større skovområde omkring Dyrehaven er
gennemskåret af mange bække og et antal fredede gravhøje, og den østligste
del ud mod kysten, hvor løvskov grænser ned til kysten, er fredet som et
efterhånden ret sjældent guldalderlandskab. Herudover er projektområdet
på flere sider omkranset af beskyttede sten- og jorddiger. Opførelse af et
nyt anlæg her vil væsentligt ændre på den lokale oplevelse af det historiske
landskab med adskilte skovstykker og markante skovbryn.
Et par ejendomme grænser op til det udpegede område, og opførelse af et
nyt anlæg på de åbne arealer kan forventes at have væsentlig betydning for
nærmiljøet omkring disse. Bebyggelsen Mogenstrup Huse ligger knap 500
meter mod vest, på den anden side af skovstykket Tykken, og et nyt anlæg kan
evt. medføre en vis påvirkning af de rekreative forhold omkring denne.
Der er en del rekreative interesser i og omkring området. Hele kyststrækningen
syd for Faxe Ladeplads er i Faxe Kommuneplan udpeget som friluftsområde,
ligesom det udpegede område indgår i planerne om oprettelsen af en egentlig
naturpark omkring Præstø. Sommerhusområdet Strandlodshuse ligger godt
1,2 km mod nordøst, og ca. 1,5 km mod syd ligger Feddet Strand Camping &
Feriepark. Langs områdets nordlige afgrænsning løber to nationale cykelruter
ad Dyrehavevej, hvor den ene er Sjællandsleden som følger hele Sjællands
kyststrækning.
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Udpegningsoverblik:
2 - Kalvekrogen Vest

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m17

500 m

Udpegningsoverblik:
2 - Kalvekrogen Vest
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

2,5-7,5 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

To nationale cykelruter langs kanten af området

Friluftsliv/turisme

Friluftsområde, friholdes for tekniske anlæg

Beboelser og bysamfund

Mindre bebyggelse indenfor 450 meter,
sommerhusområde indenfor 1200 meter

Fredskov

Langs kanten af området

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Langs kanten af området (vandhul)

Økologiske forbindelser

Ja

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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3 - Vandvænge
Projektområdet ligger i et relativt åbent morænelandskab, i et landområde ca.
500 meter øst for landsbyen Orup. Området har en tydeligt synlig placering
ud mod en tilstødende landevej. Den relativt lave placering i forhold til de
nærmeste omkringliggende landområder betyder samtidig, at et nyt anlæg
formentlig kan medføre muligheder for stedvise indkig, for eksempel set fra
det nordvestlige Orup By, hvor der i dag er tydelig visuel kontakt.
Terrænet er kuperet og et nyt anlæg vil kræve væsentlige reguleringer,
som formentlig vil medføre tydeligt synlige volde/skråninger ud mod de
omkringliggende områder.
Det udpegede område er i Faxe Kommuneplan udpeget som større
sammenhængende landskab. Udsigtsforholdene fremhæves i kommunens
kortlægning af landskabet ved Orup, hvor det endvidere vurderes, at området
er sårbart overfor placeringen af tekniske anlæg. Skovrejsning er uønsket i
området, da man gerne vil bevare de åbne kig fra baglandet mod kysten.
Projektområdet er omkranset af flere beskyttede jord- og stendiger, men
derudover der ingen videre kulturhistoriske interesser.
Et nyt anlæg vil have en vis synlighed set fra Orup By og kan derudover
væsentligt påvirke udsigten omkring flere tilstødende ejendomme, hvor et par
i dag har udsigt ud over det åbne land og videre ud mod videre kysten.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Projektområdet ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Udpegningsoverblik:
3 - Vandvænge

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
20

500 m

Udpegningsoverblik:
3 - Vandvænge
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Nej

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

5-10 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 750 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Indenfor 300 meter (skov)

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Langs kanten af området (vandhul mm.)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Langs kanten af området

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Udsyn henover område 3
(Vandvænge). I baggrunden ses den
nordlige udkant af Orup By.
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4- Saksholmvej (Pugebjerg)
Det udpegede område ligger i et landområde øst for Pugebjerg, der som
et af mange højdedrag i det store morænelandskab mellem Faxe Bugt og
Haslev rejser sig 98 meter o.h.o.. Et nyt anlæg vil støde ud mod landevejen
Saksholmvej og være tydeligt synlig fra en kortere strækning langs vejen. Med
et terræn, der skråner mod sydøst, kan anlægget samtidig forventes at få en
vis visuel kontakt med landsbyen Leestrup ca. 600 meter mod syd.
Det kuperede og skrånende terræn medfører et fald på ca. 12-17 meter
ned over området, som vil medføre behov for terrænregulering. De synlige
reguleringer vil formentlig være begrænsede set fra den nærmeste landevej,
og håndterbare med brug af beplantning og lignende i forhold til indsyn fra
landsbyen i syd.
Det udpegede område er i Faxe Kommuneplan udpeget som større
sammenhængende landskab, og er omfattet af det bevaringsværdige
landskab knyttet til Hyllede og Leestrup skovklædte dødis- og
landbrugslandskab. I udpegningsgrundlaget er det vurderet, at landskabet
er sårbart overfor placering af tekniske anlæg hvor terrænet er højt, men at
anlæg i nogle tilfælde kan indpasses i lavninger og dale.
Leestrup mod syd er nærmeste omkringliggende landsby. Selve det
udpegede område grænser op til et par ejendomme, og herudover ligger flere
ejendomme på relativt kort afstand af området. For flere af disse vil et nyt
anlæg for udsyn henover de nærmeste åbne marker, og have betydning for
den ellers langstrakte udsigt ud mod havet.
Indenfor selve det udpegede område, i øst-vestlig retning, ligger et beskyttet
sten- eller jorddige. Det må forventes, at et nyt anlæg vil medføre behov en
rydning af diget. Herudover ligger øvrige kulturhistoriske interesser længere
væk, med fredningen omkring Bækkeskov Gods ca. 1 km mod sydvest som de
nærmeste.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Det udpegede område ligger på et areal omfattet af særlige
drikkevandsinteresser. En højspændingslinje løber gennem den nordlige ende
af området.

23

Udpegningsoverblik:
4 - Saksholmvej

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
24

500 m

Udpegningsoverblik:
4 - Saksholmvej
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Ja

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

12,5 - 17,5 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 750 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Langs kanten af området (vandhul mm)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Langs kanten af området

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Kig henover markerne i det relativt
afsondrede område 4 (Saksholmvej)
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5 - Sydmotorvejen E47
Det udpegede område ligger umiddelbart øst for Sydmotorvejen, i et åbent
markområde syd for skoven omkring Tågeskov Hestehave. Den lokale landevej
Hestehavevej løber i dag lige gennem det udpegede område. Afhængigt af
den fremtidige vejstatus, vil det nye anlæg være markant synligt fra denne.
Selve motorvejen ligger lavt og skærer sig ind i terrænet, og med undtagelse
af et mindre kig gennem beplantningen vil et nyt anlæg ikke være synligt fra
motorvejen. Det vurderes, at et eventuelt indsyn mod det nye anlæg set fra
motorvejen er nemt at tilpasse med for eksempel beplantning.
Det kuperede terræn vil formentlig kræve væsentlige terrænreguleringer
og medføre en resulterende kote i en relativt høj placering. Det kan i sig
selv medføre en vis synlighed fra nogle af de nærmeste omkringliggende
landområder mellem skoven mod nord, Tågeskovvej i syd og Vordingborgvej
i øst. Væsentlige terrænreguleringer virker vanskelige at forene med
Hestehavevej, som den forløber i dag og kan desuden medføre markant
synlige terrænbearbejdninger op mod skoven i nord og en fritliggende
ejendom mod øst.
Det udpegede område beskrives i Næstved Kommunes landskabskarakter
kortlægning fra 2017 som et robust og intensivt opdyrket landskab, der
ikke umiddelbart er sårbart overfor nye strukturer. Set i sammenhæng med
herregårdslandskaberne knyttet til Bækkeskov og Sparresholm Godser er
landskabet dog udpeget som bevaringsværdigt.
Skovene i området er alle fredsskove, omkranset af skovbyggelinjer. Områdets
nordlige del ligger indenfor skovbyggelinjen omkring Tågeskov Hestehave, og
et nyt anlæg vil have betydning for indsynet mod og oplevelsen af skovbrynet.
Området grænser op til et beskyttet sten- og jorddige mod syd, men herudover
er der, udover selve skoven, ingen lokale kulturhistoriske interesser.
Landsbyen Everdrup ca. 1 km mod sydvest er udpeget som værdifuldt
kulturmiljø, men et nyt anlæg kan ikke forventes at have visuel betydning her.
Mod øst grænser det udpegede område op til en landbrugsejendom, og et nyt
anlæg vil væsentligt påvirke det nærmiljøet omkring denne. Herudover ligger
der grupper af omkringliggende bebyggelser ved Tågeskovvej ca. 500 meter
mod syd samt i selve skovområdet ca. 300 meter mod nord. På den modsatte
side af motorvejen ligger en mindre, samlet bebyggelse ved Tågeskov. For
ingen af disse vurderes et nyt anlæg at have direkte visuel betydning. Det
store arealoptag, som fjerner store dele af det åbne markareal mellem og skov
og motorvej, kan dog have en vis rekreativ betydning.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Motorvej A47 er et væsentligt infrastrukturelt anlæg, som kan medføre
afstandskrav ift. sikkerhed, fremtidig arealdisposition og lignende. Et nyt
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anlæg, som primært placeres på den østlige del af det udpegede område,
eller udenfor afgrænsningen længere mod øst, medfører let konflikter med
naboejendommen her.
Projektområdet ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Udpegningsoverblik:
5 - Sydmotorvejen E47

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
29

500 m

Udpegningsoverblik:
5 - Sydmotorvejen E47
Større sammenhængende landskab

Nej

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Nej

Terræn

10 - 15 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Mindre bebyggelser indenfor 300 meter

Fredskov

Indenfor 300 meter

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Langs kanten af området (vandhuller)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Ja

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Langs kanten af området (Motorvej E47)

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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6 - Orup Vest

Det udpegede område ligger på åbne marker sydvest for landsbyen Orup, på
den vestlige side af Rute 209 og overfor området Orup Syd. Den sydøstlige
del af området opleves i praksis som en del af den svage skråning henover
Orup Syd, med lange kig mod havet i øst og syd. Et nyt anlæg vil være visuelt
markant set fra Hulhøjvej og Rute 209, som begge løber langs kanten af
området. På samme måde vil det være synligt fra den sydvestlige del af Orup.
Terrænet er kuperet og komplekst, og vil forventeligt kræve væsentlig
terrænregulering. Særligt ud mod hovedvejen mod syd og øst, kan det give
behov for større synlige indgreb i form af skråningsanlæg mm.
Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er
derudover udpeget som større sammenhængende landskab i Faxe Kommunes.
I udpegningsgrundlaget fremhæves udsigten mod syd og øst, som man ønsker
at bevare, og det vurderes, at området er sårbart overfor placering af tekniske
anlæg.
Indenfor selve det udpegede område ligger et beskyttet dige. Det må
forventes, at et nyt anlæg vil medføre en rydning af diget. Det udpegede
område ligger på kort afstand af skovområderne Askestykke og Smedevænge,
og et nyt anlæg kan have en vis betydning for indsynet og oplevelsen af de
gamle skovstykker.
Der spredte husmandssteder og gårde langs lokalvejene omkring området
og ligger området tæt på med tydelig visuel forbindelse til Orup By. For en
enkelt nabo vil et nyt anlæg have væsentlig betydning for udsigten henover
landskabet og ud mod kysten. Generelt er naboer og område dog orienteret
sådan, at evt. havudsigt ikke vil påvirkes selv om et nyt anlæg på andre måder
vil have væsentlig betydning fr det nærmeste omkringliggende miljø.
En lille bæk med omgivende kratbeplantning løber centralt ned gennem det
udpegede område og vil skulle ryddes for at give plads til et nyt anlæg. Uden
kendskab til den naturmæssige betydning af dette, kan dette virke som et
voldsomt landskabsmæssigt indgreb.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Orup Bæk har sin kilde centralt i området, og den nederste del af løbet
indenfor det udpegede område er §3 beskyttet.
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Udpegningsoverblik:
6 - Orup Vest

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
32

500 m

Udpegningsoverblik:
6 - Orup Vest
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Nej

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Ja

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

7,5 - 12,5 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 300 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Ja (Bækdal gennem området samt indenfor 300 meter til skov)

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandløb, eng)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Ja

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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7 - Orup Syd
Det udpegede område ligger på åbne marker umiddelbart syd for landsbyen
Orup. Ligesom i Vandvænge er området hér også en del af den store, intensivt
opdyrkede moræneflade mellem Haslev og Faxe Fjord. Terrænet er let bølget
og falder ned mod kysten, hvilket giver lange kig mod havet i øst og syd. Et
nyt anlæg vil være særdeles visuelt markant set fra de omkringliggende veje,
Roholtevej, dele af Orupgade og Hulhøjvej samt ikke mindst fra Rute 209,
som på et længere stræk løber langs den vestlige kant af området. Hertil
kommer udsigten fra den sydlige udkant af Orup By. Det udpegede område
støder helt op til bygrænsen, og et nyt anlæg vil for husene langs den sydlige
udkant af byen helt blokere for udsyn ud over de åbne marker og længere ud
mod kysten. På samme måde vil anlægget formentlig skærme for det meste af
havudsigten set fra Rute 209.
Terrænet er kuperet og vil kræve en del terrænregulering. Jordarbejder virker
håndterbare i forhold til hældninger, der vender væk fra byen, men det kan
give behov for større synlige indgreb - skråningsanlæg mm. - ud mod Rute
209.
Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området
er derudover udpeget som større sammenhængende landskab i Faxe
Kommuneplan. I udpegningsgrundlaget fremhæves udsigten mod syd og øst,
som man ønsker at bevare, og det vurderes, at området er sårbart overfor
placering af tekniske anlæg.
Orup By er omfattet en bevarende lokalplan, men umiddelbart vurderes et
nyt anlæg ikke at have stor betydning for det kulturhistoriske indhold. Mod
sydøst er det øverste af Roholte Kirke synlig henover trætoppene. Selv om
der er visuelt kontakt, vurderes kirken dog ikke at have stor betydning for
landskabsbilledet her sammenlignet med for eksempel udsigten mod kysten.
Der findes beskyttede diger langs kanten af området.
Orups sydlige bykant grænser direkte op til det udpegede område med
afstande på mindre end 100 meter til de nærmeste beboelser. Udover
betydningen for udsigten og de nære rekreative kvaliteter, kan en placering så
tæt på en landsby også medføre en debat om de sikkerhedsmæssige forhold.
På samme vis vil udsigten og det nære miljø påvirkes ved par nærliggende
fritliggende ejendomme. Ca. 6-700 meter syd for området ligger landsbyerne
Vindbyholt og Roholte, og der kan til en vis grad være visuel kontakt til disse
fra den sydlige del af projektområdet.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Indenfor det udpegede område findes to §3-beskyttede vandhuller, som
forekommer vanskelige at forene med opførelse af et nyt anlæg.
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Udpegningsoverblik:
7 - Orup Syd

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
35

500 m

Udpegningsoverblik:
7 - Orup Syd
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Nej

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

10 - 15 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 300 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja ( vandhuller)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Det foreslåede areal ved Orup Syd ligger
op til den sydlige udkant af byen og vil
stort set spærre af for udsigt hen over
marker og ud mod kysten.
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8 - Faxe Nord, Store Torøje
Det udpegede område ligger i et åbent marklandskab sydvest for Store Torøje,
i et for regionen undtagelsesvist halvfladt terræn, der præger landområderne
mellem Store Spjellerup og ud mod Rødvig. Området har en meget synlig, lokal
placering ud mod to lokale landeveje og med relativ kort afstand hen mod
Store Torøje By. Det næsten flade terræn virker ukompliceret og bør ikke kræve
markant synlige terrænreguleringer.
Området ligger ikke indenfor nogen egentlige udpegede landskabsområder.
Det påpeges i Faxe Kommuneplan, at det kan være sårbart overfor placering
af tekniske anlæg, men det antydes samtidig, at selve skalaen i landskabet
kan være egnet til store anlæg. Der er ingen videre kulturhistoriske interesser i
umiddelbar nærhed af området.
Med ca. 200 meter hen til den sydvestlig udkant af Store Torøje vil
anlægget være væsentligt synligt og have betydning for det nære miljø
omkring byen i denne retning. Herudover ligger flere naboer ud til selve
områdeafgrænsningen.
Der er visse rekreative interesser i området, da det er udpeget som
friluftsområde i Faxe Kommuneplan, og der løber en national cykelrute langs
kanten af det udpegede område.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Indenfor det udpegede område findes to §3-beskyttede vandhuller, som
forekommer vanskelige at forene med opførelse af et nyt anlæg. Det udpegede
område ligger på et areal omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Udpegningsoverblik:
8 - Faxe Nord, Store Torøje

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
8 - Faxe Nord, Store Torøje
Større sammenhængende landskab

Nej

Bevaringsværdigt landskab

Nej

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Nej

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

2,5-7,5 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

National cykelruter langs kanten af området

Friluftsliv/turisme

Friluftsområde indenfor 300 meter

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 300 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandhuller)

Økologiske forbindelser

Langs kanten af området

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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9 - Faxe Nord, Vemmetofte
Området ligger også ligeledes i et fladt marklandskab, men længere
mod syd end Faxe Nord, Store Torøje, og betydeligt tættere på de
herregårdslandskaber, der præger områderne omkring Vemmetofte Kloster.
Arealet er ret afsondret og vil, med undtagelser for et par af de nærmeste
naboer, ikke have videre visuel betydning for de omgivende områder.
Det næsten flade terræn virker ukompliceret og bør ikke kræve markant synlige
terrænreguleringer.
Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen. Området er,
som en del af et større område omkring Vemmetofte Kloster, udpeget
som bevaringsværdigt landskab i Faxe Kommuneplan. Herudover er
området udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Selve Vemmelev Kloster
ligger ca. 600 meter inde i skoven mod vest, og der er i sig selv historiske
interesser knyttet til den tilstødende fredskov Dyrehave og en ældre
allé, der løber ad Mørkhusvej tværs gennem området. Der løber et
beskyttet dige langs alléen. Afhængigt af en konkret indretning virker det
sandsynligt, at et nyt anlæg vil medføre behov for rydning af både dige og
allé. Landskabet omkring Vemmetofte Kloster beskrives i Faxe Kommunes
landskabskarakterkortlægning som harmonisk og oprindeligt og vurderes
som sårbart overfor placering af tekniske anlæg. Et nyt anlæg vil ligeledes
ligge indenfor skovbyggelinjen omkring Dyrehaven og hindre indsyn mod
skovbrynet.
Der findes et par enkelte naboer langs kanten af området som på grund
af beplantning ikke vil have direkte visuel kontakt til et nyt anlæg.
Herudover findes der ingen naboer i umiddelbar nærhed af området. Der
er rekreative interesser i området, da det er udpeget som friluftsområde i
Faxe Kommuneplan, og der løber en national cykelrute langs kanten af det
udpegede område.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Dyrehaven, som grænser direkte op til det udpegede område, er udpeget som
Natura 2000-habitatområde, og et større skovområde omkring klosteret er
udpeget som Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde.
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Udpegningsoverblik:
9 - Faxe Nord, Vemmetofte

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
9 - Faxe Nord, Vemmetofte
Større sammenhængende landskab

Nej

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Ja

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

0-5 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

National cykelruter langs kanten af området

Friluftsliv/turisme

Friluftsområde indenfor 300 meter

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 1500 meter

Fredskov

Langs kanten af området

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Langs kanten af området

Beskyttet natur

Langs kanten af området (vandhuller)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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10 - Kohave / Orup Tykke
Det foreslåede område ligger syd for herregården Rosendal, i et større
indelukket marklandskab, omgivet på alle sider af skov og/eller større hegn.
Området ligger afskåret fra egentlige veje eller offentlige stier, og er meget
afsondret og svært tilgængeligt. Et nyt anlæg her vil derfor stort set ikke have
betydning for de omkringliggende byer og landområder.
Terrænet er let kuperet, men i forhold til områdets meget isolerede karakter
virker det let at håndtere terrænreguleringer uden videre visuelt-landskabelige
konsekvenser.
Det udpegede område ligger indenfor kystnærhedszonen, men er ikke
synligt fra selve kystområdet. Landskabet omkring Rosendal er et typisk
herregårdslandskab, med relativt store markstykker og velafgrænsede
skovpartier. Selve Herregården Rosendal og den omgivende Dyrehave er i Faxe
Kommuneplan udpeget som værdifuldt kulturmiljø, men udpegningerne ligger
på ca. 500/1000 meters afstand fra det foreslåede område. Hele det større
landområde omkring herregården er udpeget som bevaringsværdigt landskab.
I kortlægningen af Faxe Kommunes landskaber anbefales det så vidt muligt at
friholde området for tekniske anlæg.
Der er ingen naboer eller bebyggelser lige omkring det foreslåede område.
De nærmeste boliger ligger ca. 250 meter syd for området, på den anden side
af en tæt skovbeplantning. Selve Rosendal har en længere udsigtsakse mod
syd, som formentlig rækker ned mod det udpegede område på ca. 800 meters
afstand, og afhængigt af en konkret placering vil et nyt anlæg have betydning
for den fjerne del af denne udsigt. Ved den østlige grænse af området ligger
en fredet rundhøj, hvis beskyttelseszone rækker lidt ind i projektområdet. Der
løber endvidere flere beskyttede sten- og jorddiger langs kanterne af området.

Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Inden for det foreslåede område ligger to mindre, §-3 beskyttede vandhuller.
Påvirkningen af disse vil være afhængigt af den konkrete placering og
indretning af et nyt anlæg.
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Udpegningsoverblik:
10 Kohave / Orup Tykke

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
10 - Kohave / Orup Tykke
Større sammenhængende landskab

Nej

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Ja

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Nej

Værdifulde kulturmiljøer
Kirkebyggelinjer
Karakterkortlægning, kommuneplaner
Terræn

Rekreative sti- og vejforbindelser
Friluftsliv/turisme
Beboelser og bysamfund

! Kort
Nej
Nej

Så vidt muligt friholdes
5-10 meter fald

Nej
Nej

zoom

Mindre bebyggelse indenfor 1200 meter / Udsigt fra parkarealerne
tilhørende Rosendal God indenfor 500 meter

Fredskov
Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej, men indenfor skovbyggelinjen
Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandhuller)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Ja

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nej

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Kig ud over de indesluttede marker i område
10 (Kohaven), syd for syd for Rosendal.
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11 - Hyllede Sydøst
Det foreslåede område ligger i bakket marklandskab mellem Hyllede og
Orup. Et nyt anlæg vil have markant synlighed, hvor man passerer forbi ad
landevejen Hylledevej, og vil derudover også være synligt fra flere af højere,
omkringliggende bakkepartier i landområdet omkring Langbjerggård, fra det
østlige Hyllede samt fra Leestrupvej syd for landsbyen.
Terrænet er udfordrende og vil i forbindelse med anlægsarbejdet forventeligt
kræve væsentlige reguleringer. Terrænet vender overvejende væk fra
Hylledevej og ned mod et lavere område i syd. Hældningen vurderes at give
muligheder for en rimelig landskabsmæssig indpasning af anlægget, der kan
lægge sig i en ”gryde” mellem højdedragene mod øst, vest og nord.
Hele det større landområde er udpeget som større sammenhængende
landskab i Faxe Kommuneplan, og det vurderes, at området generelt er sårbart
overfor placering af tekniske anlæg. Der er herudover ingen landskabs- eller
kulturhistoriske interesser i området.
Den sydlige udkant af landsbyen Hyllede ligger på godt 300 meters afstand,
og derudover findes et par naboer omkring selve det foreslåede område. Et
nyt anlæg kan have væsentlig betydning for udsigtsmuligheder og oplevelsen
af det nære miljø omkring de nærmeste naboer. Herudover vurderes
markområdet ikke, selv om der kan være visuel kontakt, at have større
rekreativ betydning For Hyllede landsby.

Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Området grænser ned til et lavtliggende §3-område, hvoraf en del af dette
rækker ind over selve afgrænsningen. Afhængigt af placering, jordarbejder
mm, kan et nyt anlæg medføre væsentlig påvirkning af beskyttelsen.
Herudover ligger det udpegede område på et areal omfattet af særlige
drikkevandsinteresser, og en højspændingslinje løber langs den nordlige
afgrænsning af området.
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Udpegningsoverblik:
11 - Hyllede Sydøst

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
11 - Hyllede Sydøst
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Nej, 170 m mod vest

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Nej

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

13 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Nej

Friluftsliv/turisme

Nej

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 300 meter

Fredskov

Nej

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandhul/eng/mose) i sydligste del af området

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Nej

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Ja, højspændingsledning i nordligste hjørner af området

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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12 - Hyllede Vest
Det foreslåede område ligger i bakket morænelandskab vest for Hyllede.
Området ligger lidt afsondret nogle hundrede meter fra de nærmeste
landeveje. Levende hegn i området bidrager til, at et nyt anlæg ikke vil være
synligt set fra de omgivende områder.
Terrænet er rimelig kuperet og vil kræve væsentlige jordarbejder. Med
den afsondrede placering vurderes det dog, at terrænreguleringer kan
gennemføres uden at have videre visuelt-landskabelig betydning set fra de
omgivende områder.
Hele det større landområde er i Faxe Kommuneplan udpeget som større
sammenhængende og bevaringsværdigt landskab, og det vurderes, at
området generelt er sårbart overfor placering af tekniske anlæg. Det
foreslåede område er på flere sider omkranset af beskyttede sten- og
jorddiger, men herudover er der ingen egentlige kulturhistoriske interesser.
Den vestlige udkant af landsbyen Hyllede ligger på knap 400 meters afstand,
men umiddelbart vurderes den visuelle og rekreative kontakt med byen
at være noget begrænset. Der findes ingen ejendomme lige omkring det
foreslåede område, men der er enkelte naboer indenfor 100-200 meter
afstand. Umiddelbart vurderes områdets lidt afsondrede karakter kun at
medføre en begrænset påvirkning af de nære miljøer omkring disse.

Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Der findes to §-3 beskyttede vandhuller langs den vestlige udkant af området.
Herudover ligger det foreslåede område på et areal omfattet af særlige
drikkevandsinteresser.
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Udpegningsoverblik:
12 - Hyllede Vest

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
12 - Hyllede Vest
Større sammenhængende landskab

Ja

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Nej

Fredede områder

Nej

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Langs kanten af området

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Sårbart overfor tekniske anlæg

Terræn

16 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Regional cykelrute indenfor 300 meter

Friluftsliv/turisme

Friluftsområde indenfor 300 meter

Beboelser og bysamfund

Landsby indenfor 350 meter

Fredskov

Nej - skovbyggelinje i arealets sydvestligste hjørne

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandhuller)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Ja – mindre areal på kanten mod vest

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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13 - Stavnstrup
Det foreslåede område ligger i et åbent marklandskab nord for landsbyen
Stavnstrup, omgivet af mindre bakketoppe (99, 100, 104, 108 meter o.h.o.) på
flere sider. De kuperede omgivelser giver stedvist gode indsigtsmuligheder
mod området, primært fra landevejen Hemmestrupvej, som løber langs den
vestlige afgrænsning af området.
Terrænet i området og er meget kuperet og vil kræve væsentlige
reguleringsarbejder. De naturlige hældninger indikerer umiddelbart,
at jordarbejder kan gennemføres uden at medføre væsentlige visuelle
påvirkninger fra skrånings- og voldanlæg mm.
Det foreslåede område grænser direkte op til det større fredede
herregårdslandskab omkring Bækkeskov Gods. Herudover er området næsten
fuldstændigt omkranset af beskyttede sten- og jorddiger. Selve godset ligger
lidt over 2 km mod syd, på den anden side af et skovområde ved Hovskov, og
et anlæg udenfor denne nordlige udkant vurderes umiddelbart ikke at have
videre oplevelsesmæssig betydning for fredningen og det kulturhistoriske
miljø omkring herregården.
Det foreslåede område er i Næstved Kommuneplan en del af en større
udpegning af bevaringsværdigt landskab. I kommuneplanen er landskaberne
mellem Næstved By og Præstø Fjord desuden udpeget som indsatsområde
i ’Grøn Plan’, som har til formål at styrke friluftslivet i Næstved Kommune. I
indsatsområderne skal rekreative funktioner understøttes og opbygges, og der
skal anlægges stier og ruter. I dag løber der en national rekreativ rute langs
kanten af projektområdet.
Evt. øvrige plan-/beskyttelsesforhold
Inden for det foreslåede område ligger tre mindre, §-3 beskyttede vandhuller.
Påvirkningen af disse vil være afhængigt af den konkrete placering og
indretning af et nyt anlæg. Det udpegede område ligger desuden på et areal
omfattet af særlige drikkevandsinteresser.
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Udpegningsoverblik:
13 - Stavnstrup

Forslag til stationsplaceringer

Habitatområder

Lavbundsarealer

Fredede områder

Fuglebeskyttelsesområder

Skovrejsningsområder

Fredede fortidsminder

Ramsar-områder

Fredskov

Beskyttede sten- og jorddiger

§3-beskyttet natur

Skovbyggelinjer

Kirkebyggelinjer

§3-beskyttede vandløb

Værdifulde kulturmiljøer

Økologiske forbindelser
50 m

250 m
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500 m

Udpegningsoverblik:
13 - Stavnstrup
Større sammenhængende landskab

Nej

Bevaringsværdigt landskab

Ja

Geologisk bevaringsværdi

Nej

Kystnærhedszone

Langs kanten mod syd

Fredede områder

Ja, Bækkeskov Gods i arealets sydøstlige hjørne

Fredede fortidsminder

Nej

Beskyttede sten- og jorddiger

Nej

Værdifulde kulturmiljøer

Nej

Kirkebyggelinjer

Nej

Karakterkortlægning, kommuneplaner

Nej

Terræn

13 meter fald

Rekreative sti- og vejforbindelser

Regional cykelruter langs kanten af området

Friluftsliv/turisme

Omfattet af ‘Grøn Plan’-udpegning

Beboelser og bysamfund

Mindre bebyggelse langs kanten, landsby indenfor 1200 m

Fredskov

Nej - skovbyggelinje i arealets nordligste del

Større natur-/(øvrige) skovområder

Nej

Natura2000 beskyttelsesområder

Nej

Beskyttet natur

Ja (vandhuller og 1 mose)

Økologiske forbindelser

Nej

Lavbundsarealer

Ja, 2 mindre udpegninger i arealet

Skovrejsning

Nej

Drikkevandsinteresser

Nej

Særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Ja

Råstoﬁnteresser

Nej

Større vej- og infrastrukturanlæg

Nej

Signatur:
Særlig opmærksomhed
Opmærksomhed
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Det kuperede terræn præger de
fleste af de foreslåede områder. Her i
landskabet nord for Staunstrup.
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Vurderinger og anbefalinger
Generelt er der ingen, hverken de ni allerede udpegede områder, eller de
fire alternative forslag, som ikke i et eller andet omfang vil påvirke enten
landskabsmæssige og kulturhistoriske udpegninger og beskyttelser, eller vil
medføre en visuel-landskabelig påvirkning af de omkringliggende områder.
I det bakkede og kulturprægede sydsjællandske landskab forekommer det
usandsynligt, at der skulle kunne findes et område stort nok til at rumme en
kompressorstation af denne størrelse uden at påvirke landskabsinteresserne.
En placering af en ny station vil derfor være en afvejning af, hvor indflydelsen
på de landskabsmæssige interesser, med den rigtige udformning og tilgang til
byggeriet, kan få de mindste konsekvenser for landskab, landsbyer og naboer.
Ud fra brede landskabsmæssige interesser vurderes område 4 (Saksholmvej),
område 10 (Kohave) og område 12 (Hyllede Vest) som de mindst komplicerede.
Generelt er de tre områder præget af afsondrede placeringer på god afstand
af landsbyer og bebyggelser, og med begrænset eller meget begrænset
synlighed i lokalområdet. Opførelsen af et nyt anlæg muliggør derfor
også størst muligt hensyn til lokalbefolkningens landskabs- og rekreative
interesser. Alle tre områder er til gengæld i Faxe Kommuneplan omfattet af
overordnede landskabsudpegninger. Da områderne er visuelt afsondrede,
vurderes det, at et nyt anlæg bør kunne indrettes, så indpasningen i
landskabet kun får begrænsede visuelle konsekvenser. Fx kan et anlæg
ved Kohave omgives af en ”skov”, der lægger sig ind som et nyt, udvidet
skovområde i herregårdslandskabet. Dette stiller krav til indledende dialog
med de ansvarlige myndigheder, med kommunen og evt. med den ansvarlige
styrelse, om en hensigtsmæssig indpasning.
Vælges Faxe Nord-traceet vurderes område 8 (Faxe Nord, Store Torøje)
ligeledes som én af de mindst komplicerede placeringer. Området her vil være
synligt i forhold til naboer, lokalveje og landsbyen Store Torøje, men i det flade
og åbne terræn bør et anlæg kunne indpasses uden væsentlige konsekvenser
for nærmiljøet. Med de rette tiltag kan nyt byggeri endda være en trædesten
for nye, rekreative muligheder i og omkring Store Torøje.
Område 3 (Vandvænge), område 5 (Sydmotorvejen E47), område 11 (Hyllede
sydøst) samt område 13 (Stavnstrup) vurderes alle som rimelige alternativer.
Områderne vurderes dog hver især at byde på udfordringer i forhold til
terrænet, som kan give ret synlige, landskabsmæssige konsekvenser. Disse
konsekvenser skal sammenholdes med landskabsudpegningerne i Næstved
og Faxe Kommuneplaner - landskabsudpegninger som også omfatter disse
områder. Hertil kommer, at en kompressorstation i de nævnte områder
formentlig vil medføre større påvirkninger af nærmiljøet omkring de nærmeste
naboer. Område 13 (Stavnstrup) er nok det mindst komplicerede i denne
henseende, men til gengæld findes hér friluftsinteresser. Et nyt anlæg kan
muligvis indpasses i, og bidrage til, et sådant oplevelseslandskab, men det
kræver dialog med kommunen.
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Område 2 (Kalvekrogen) og område 6 (Orup Vest) vurderes som betænkelige.
For område 2 særligt på grund af de rekreative interesser og nærheden
til Mogenstrup Huse. Gener fra de nye bygninger vil dog muligvis kunne
afhjælpes med et anlæg, der bidrager væsentligt til den oplevelsesmæssige
værdi i området. Område 6 vurderes som betænkeligt på grund af synligheden
og den relativt korte afstand til Orup By, men også på grund af den lille
bækdal, der løber gennem området.
Område 1 (Kalvekrogen Vest), område 7 (Orup Syd) samt område 9 (Faxe Nord,
Vemmetofte) vurderes alle som særdeles betænkelige. For område 1 særligt
på grund af nærheden og den visuelle kontakt til kysten samt de væsentlige
rekreative interesser i området. For område 7 på grund af den markante
synlighed et anlæg hér vil få, og den følgende betydning for oplevelsen
af Orup By. For område 9 på grund af kombinationen af både landskabs-,
kulturhistoriske- og naturmæssige interesser.
En af de mere synlige dele af kompressorstationen er den forventet 20-30
meter høje vent/skorsten. Synligheden vil afhænge af både placering og den
endelige højde. Det kuperede sydsjællandske terræn må forventes at skærme
for synligheden af både skorsten og en evt. flamme fra toppen fra mange
omkringliggende områder. Synligheden af installationen kan tale for en lidt
mere afsondret placering lidt væk fra landsbyer og større veje uden at det
umiddelbart vurderes at have større betydning i forhold til anlæggets samlede
landskabsmæssige påvirkning. Det kræver uddybende undersøgelser for det
konkrete projekt for at kunne vurdere dette mere præcist. Det bemærkes, at
hvis der i praksis er tale om sjælden brug, vil den evt. synlighed af en flamme
fra toppen ikke have større landskabs-visuel betydning i hverdagen.
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A

1

Baggrund

Med placering af ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, ønsker Energinet en
trafiksikkerhedsvurdering af to mulige tilslutninger på Rønnedevej som den primære adgangsvej.
Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil
under anlægsfasen medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i forbindelse med
byggepladskørsel.
Vurderingen er en sammenholdning af to løsningsforslag i forhold til trafiksikkerhed og tager ikke
højde for anlægsøkonomi, æstetik eller øvrige eventuelle gener til berørte matrikler.

N
Rønnedevej 12
Kompressorstation

Ny adgangsvej

Figur 1. Placering af ny kompressorstation med tilslutning til Rønnedevej.
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Eksisterende forhold

Rønnedevej er en trafikvej øst for Sydmotorvejen (M30) og beliggenheden af ny kompressorstation
påtænkes tilsluttet vest på Rønnedevej omkring eksisterende beboelsesejendom på Rønnedevej
12.
Vejen er afmærket med brede kantbaner med cykelbaner i hver side på 1,5 m inkl. kantbanen.
Hvert kørespor er 3,25 m brede1.
Hvor der ikke er autoværn er der generelt ikke faste elementer inden for sikkerhedszonen.
Der er opsat autoværn i ca. 230 m på strækningen syd for Rønnedevej 12 på grund af anlægsskråninger i det hældende terrænforhold som har sit dybdepunkt ved et mindre å-løb ca. 110 m syd for
Rønnedevej 12.
Der er ikke foretaget trafiktællinger for området nær placeringen af kompressorstationen, så nærmeste tælling fra 2013 ligger 2,4 km syd for Rønnedevej 12 og en nyere tælling fra 2018 ligger 4,8
km syd for Rønnedevej 12.
Estimeret forventet trafikmængde ud fra tællingerne giver en ÅDT (årsdøgnstrafik) på lokaliteten
på ca. 2500 køretøjer, hvoraf ca. 10-12 % forventes at være tung trafik.
Rønnedevej er indrettet med flere parkeringslommer langs strækningen, der kan sikre standsning
for langsommere landbrugskøretøjer og dermed mindske risici ved overhalinger.
Der er ikke i de seneste fem år registreret færdselsuheld på Rønnedevej nær de foreslåede adgangsveje. Ca. 700 – 800 m nord for har der været et uheld med hhv. påkørsel af cyklist bagfra og
en påkørsel bagfra af en venstresvingende bilist.
Samme pladsforhold for cyklister gør sig gældende på den belyste strækning, og bagendekollisioner ved et venstresving (eller højresving) vurderes også at være en reel risiko for denne strækning.

3

Placering af ny adgangsvej

Energinet har fremlagt tre løsningsmuligheder for adgangsvej til stationsanlægget med to forskellige løsninger for tilkobling på Rønnedevej.
Den ene løsning mod nord kobles til den eksisterende adgangsvej for Rønnedevej 12. Det forudsættes her, at den eksisterende placering beholdes, mens der rettes på vejføringen, så der opnås
en vinkelret tilslutning til Rønnedevej.
Den anden løsning for adgangsvej er en tilslutning ca. 90 meter syd for eksisterende adgangsvej
for Rønnedevej 12. Her forudsættes ligeledes en vinkelret tilkobling til Rønnedevej.
Der er ikke vurderet på alternative adgangsveje end de to foreslåede.
1

For veje i åbent land med 80 km/t og tung trafik anbefales 3,5 m brede kørespor, Tværprofiler i åbent land.
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Figur 2. Skitsering af mulige adgangsveje og tilhørende tilslutninger (nord: rød + blå og syd: gul) på Rønnedevej (Energinet)

Oversigtskravet for trafikanter i stopposition fra adgangsvejen for både nordlig og sydlig tilslutning
er forudsat på baggrund af en dimensionerende hastighed for Rønnedevej på 95 km/t, svarende til
generel anbefaling2.
Alle udformninger af tilslutningen forudsættes anlagt efter vejreglernes anbefalinger for tilslutning
og med nødvendig bredde, der sikrer at køretøjerne kan manøvrere i én svingbevægelse.
3.1

Sydlig adgangsvej

3.1.1

Oversigt

Oversigtslængder for bilister i ligeudsporet samt for højre- og venstresvingende på Rønnedevej er
overholdt. Ligeledes er der oversigt for cyklister på cykelbanen.
Oversigtsforhold for trafikanter der skal ud på Rønnedevej er gode og overholdes, da oversigtslængder er mindst 193 meter, som krævet til dimensionerende hastighed.

2

Grundlag for udformning af trafikarealer, 3.2.2
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Figur 3. Oversigtslængder fra sydlig adgangsvej er overholdt. Længden gælder til begge sider.

Figur 4. Oversigt fra sydlig tilslutning mod hhv. nord (tv.) og syd (th.) i øjepunktshøjde 1 meter over terræn.
Oversigten er god til begge sider.

3.1.2

Oversigt før kryds

For den sydlige adgangsvej vil der med udformningen være oversigt til begge sider før krydset med
Rønnedevej. Dette kan primært under anlægsfasen med mere intensiv tung trafik sikre en forbedret trafikafvikling af køretøjer ad strækningsprofilet op mod Rønnedevej.
Ved at køretøjer fra adgangsvejen ikke behøver at bringe køretøjet til standsning op til Rønnedevej, er der dog en risiko for at der ikke bliver orienteret tilstrækkeligt om forholdene på Rønnedevej.
3.2

Nordlig adgangsvej

Oversigtslængder for bilister i ligeudsporet samt for højre- og venstresvingende på Rønnedevej er
overholdt. Ligeledes er der oversigt for cyklister på cykelbanen.
Oversigtsforhold for trafikanter der skal ud på Rønnedevej er gode og overholdes, da oversigtslængder opfylder mindstekravet på 193 meter, som krævet til dimensionerende hastighed.
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Figur 5. Oversigtslængder fra nordlig adgangsvej er overholdt. Længden gælder til begge sider.

Figur 6. Oversigt fra nordlig tilslutning ved eksisterende adgangsvej mod hhv. nord (tv.) og syd (th.) i øjepunktshøjde 1 meter over terræn. Oversigten er god til begge sider.

3.2.1

Oversigt før kryds

For den nordlige adgangsvej vil der med udformningen være oversigt mod syd før krydsningen
med Rønnedevej, men ikke mod nord grundet skovbevoksningen ved Tågeskov Hestehave.
Hvor der er oversigt før kryds, bør den være lige god til begge sider, da erfaringer viser, at trafikanter ellers orienterer sig bedst mod den side med mindst oversigt og overser trafikanter fra retningen med god oversigt.
Der kan med fordel etableres beplantning, så oversigtsforholdene før krydset, målt 10 meter fra
kørebanekant på Rønnedevej, er ensartede for begge retninger.

4

Sammenfatning

Rønnedevej på den aktuelle strækning har med udformningen af det lange oversigtsforløb med en
lang bakke, særligt i sydgående retning, forudsætninger for høj hastighed.
Samtidig er kørebanebredden smal for hastigheden, hvilket kan forøge risikoen for mødeulykker
eller vigeulykker med afkørsel fra vejen. Lignende uheld med bagendekollision af en bilist der skal
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foretage venstresving, vurderes også at kunne være sket på denne del af strækningen til den aktuelle adgangsvej.
Blandt registrerede personskadeulykker sker 4% i forbindelse med svingning til og fra små sideveje
og private overkørsler3. Af hensyn til trafikken på Rønnedevej er det derfor anbefalingen at minimere antallet af adgangsveje for at reducere konfliktpunkter ved ind- og udkørsel.
Dette er særligt gældende for anlægsfasen, hvor der forventes en stor andel tung trafik og brede
specialkøretøjer til anlægget.
Etablering af den sydlige adgangsvej vil foregå hvor terrænet er lavere, og nær længdeprofilets
konkave bue, hvilket normalt er ønskeligt for en krydstilslutning. Dog vil løsningen kræve en afbrydelse af autoværnet, hvilket i sig selv kan introducere en ny farlig situation.

5

Anbefaling

Det anbefales at anvende den nordlige eksisterende adgangsvej, da denne vil betragtes mere trafiksikker for svingmanøvrer på Rønnedevej end at anlægge en ekstra syd for.
Herunder gælder naturligvis, at fordelen forstås ved den fælles tilslutning for ejendommen og beboelsen. Derfor vil en flytning af adgangsvej til Rønnedevej 12 i et projektmateriale som udgangspunkt også kunne accepteres.
Den nordlige tilslutning anbefales også i forhold til terrænet, da der ikke kræves opbrydning af autoværn.
Både den nordlige og sydlige adgangsvej har gode oversigtsarealer, når de anlægges som vinkelrette tilslutninger på Rønnedevej.
Det anbefales for den nordlige adgangsvej at sikre en ensartet oversigt før kryds.

3

Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land
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C

1

Baggrund

Med placering af ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, ønsker Energinet en
trafiksikkerhedsvurdering for tilslutning af en ny adgangsvej på Hestehavevej tæt ved Tågeskovvej
som den primære adgangsvej.
I nærværende notat behandles løsningen med tilslutning til Hestehavevej, samt en mere simpel
løsning, hvor adgangsvejen til kompressorstationen anlægges parallelt med Hestehavevej og tilsluttes Tågeskovvej.
Derudover afklares i afsnit 4 vilkår for udførelse af projektet for en udvidelse af den offentlige vej
Hestehavevej og en tidsplan, såfremt der skal arealerhverves efter vejloven.
Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil
under anlægsfasen på ca. to år medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i forbindelse med byggepladskørsel. Derfor ses der i dette notat på de følgevirkninger løsningen medfører på vejnettet i anlægsfasen.
Vurderingen ser på trafiksikkerhed i løsningsforslaget og tager ikke højde for anlægsøkonomi,
æstetik eller øvrige eventuelle gener til berørte matrikler.
Løsningen sammenholdes tillige med et alternativt løsningsforslag med adgang til Rønnedevej ved
Rønnedevej 12, som undersøgt i vurderingsnotat: Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018.
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DK-7000 Fredericia
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Kompressostation

N

Ny adgangsvej tilsluttes
Hestehavevej og videre
mod Tågeskovvej
Alternativt tilsluttes
adgangsvejen direkte
til Tågeskovvej

Figur 1. Placering af ny kompressorstation med tilslutning til Hestehavevej og videre mod Tågeskovvej eller alternativt; parallelt med Hestehavevej og direkte på Tågeskovvej.

2

Eksisterende forhold

Hestehavevej er en lokalvej beliggende umiddelbart øst for Sydmotorvejen (M30) og vest for trafikvejen Rønnedevej med tilslutning til Tågeskovvej. T-krydset med Tågeskovvej ligger i påfyldningsrampe, da Tågeskovvej nær ved krydser motorvejen. Grundet at vejanlægget ligger i påfyldning, er der autoværn på Tågeskovvej og Hestehavevej ved T-krydset og indtil skråningerne aftager.

Figur 2. Tågeskovvej over motorvejen med tilslutning af Hestehavevej til højre.
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Hestehavevej er en smal landevej med 4 m asfalteret kørebane og ca. 1 m brede græsrabatter,
dog varierende lokalt.

Figur 3. Hestehavevej set fra syd mod nord. 4-5 m kørebane med ca. 1 m græsrabat.

Der er ikke foretaget trafiktællinger på Hestehavevej, men det vurderes at trafikmængden er meget lav, idet den primært er adgangsvej til boliger og således forventes der ikke gennemkørende
trafik på strækningen. Hestehavevej er i sin nordlige ende forbundet med vejadgang til den private
fællesvej Tågeskov Overdrev, med 11 bopælsadresser.
Der er to bopælsadresser fra Hestehavevej samt en selvejende institution med plads til 10 børn i
alderen 6-22 år. Dermed er der færdsel fra Tågeskovvej til institutionen, bl.a. cyklende børn samt
personale. Derudover er der mulighed for trafik fra Tågeskov Overdrev som er sammenhængende
med Hestehavevej.
Tågeskovvej en landevej med 4,5-5 m asfalteret kørebane og 1-1,5 m rabat. Der er flere steder
repareret på rabatkanter med nyt asfalt eller grusopfyld, hvilket vidner om tunge køretøjers slid på
kørebanekanter, grundet et smalt profil. Vejen har en afmærket midterlinje, som givetvis har til
formål at sikre modkørende i hver sin bane, selvom vejen ikke er bred nok til en sådan afmærkning
ifølge anbefalingen fra Vejreglerne.

Figur 4. Tågeskovvej set fra øst mod vest. Smalt vejprofil med reparerede rabat ved kørebanekanter.

På Tågeskovvej (ca. 0,5 km vest for motorvejsbroen) er der registreret en ÅDT (årsdøgnstrafik) på
506 køretøjer, heraf udgør den tunge trafik 12 %. I spidstimen vil dette ca. svare til et køretøj pr.
min.
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Der er ikke i de seneste fem år registreret færdselsuheld på hverken Hestehavevej eller Tågeskovvej.
Der er en vejbyggelinje i forbindelse med motorvejen vest for Hestehavevej. Nyanlæg inden for
vejbyggelinjen vil kræve en godkendelse fra Vejdirektoratet.

3

Placering af ny adgangsvej

Energinet har fremlagt skitse for tilkobling af intern adgangsvej fra stationsanlægget til Hestehavevej, med fortsættelse mod Tågeskovvej, eller som direkte tilslutning til Tågeskovvej, se figur 1.
3.1

Oversigt

Oversigtskravet for trafikanter i stopposition fra adgangsvejen til Hestehavevej er i begge retninger
forudsat på baggrund af en dimensionerende hastighed på Hestehavevej på 80 km/t, 90 km/t for
Tågeskovvej og 95 km/t på Rønnedevej, svarende til generel anbefaling1.
Alle udformninger af tilslutningen forudsættes anlagt efter vejreglernes anbefalinger for tilslutning
og med nødvendig bredde, der sikrer at dimensionerende køretøjer kan manøvrere i én svingbevægelse enten ud eller ind (dog ikke samtidig).

3.1.1

Hestehavevej

Oversigtslængder for bilister og cyklister som er ligeud-kørende på Hestehavevej er overholdt i forhold til adgangsvejen.
Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra adgangsvejen til Hestehavevej overholdes på de
mindst 156 m, som krævet til dimensionerende hastighed.

3.1.2

Tågeskovvej

Oversigtslængder for bilister og cyklister som er ligeud-kørende på Tågeskovvej er overholdt i forhold til den eksisterende tilslutning i T-krydset med Hestehavevej.
Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra Hestehavevej til Tågeskovvej kan overholdes på de
mindst 180 m, som krævet til dimensionerende hastighed.
Det kan virke til at der ikke er tilstrækkelig oversigt, pga. vejens vertikale kurveforløb over motorvejsbroen samt de forhøjede broautoværn på selve motorvejsbroen, se figur 5.

1

Grundlag for udformning af trafikarealer, 3.2.2
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Figur 5. Oversigt fra Hestehavevej mod vest ad Tågeskovvej. Foto taget over 1 m øjepunkt.

Oversigten opnås dog i den vertikale retning mod vest over motorvejsbroen, selvom der er et
længdefald på vejen.
Objekts og øjepunktet er begge sat til 1 m over kørebaneoverflade.
Pga. motorvejsbroen er der dog begrænsninger i forhold til udvidelse af Hestehavevej eller adgangsvej med ny tilslutning på Tågeskovvej. Hestehavevej kan flyttes/udvides ca. 15 m mod øst
og fortsat sikre en oversigtslinje på 180 m hen ad Tågeskovvej.
Herefter kan der ikke etableres tilstrækkelig oversigt, før end 170 m øst for eksisterende T-kryds.
Det bør bemærkes, at det afsøgte projektområde ikke omfatter arealet 170 m øst for eksisterende
T-kryds.
En ny direkte tilslutning skal derfor placeres tæt ved Hestehavevej eller i område uden vertikal
oversigt, for at befinde sig inden for projektområdet.

3.1.3

Rønnedevej

Oversigtslængder for bilister og cyklister ligeud-kørende på Rønnedevej er overholdt i forhold til
adgangsvejen.
Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra Tågeskovvej til Rønnedevej overholdes på de
mindst 193 m, som krævet til dimensionerende hastighed.

3.1.4

Oversigt før kryds

Ved T-krydset fra Hestehavevej mod Tågeskovvej vil der særligt med en vejudvidelse mod øst blive
større fri oversigt mod øst, hvilket medfører en ændring af oversigten ift. det nuværende kryds.
Dette kan udgøre en trafiksikkerhedsrisiko, da trafikanter er mest opmærksomme på trafik kørende fra vest, som er sværest at se inden krydset, og dermed overser trafikanter fra øst.
Det anbefales derfor at etablere beplantning i et givent omfang, som så vidt muligt giver den
samme oversigt til begge sider før krydset.
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Ved en ny direkte adgangsvej tilsluttet Tågeskovvej, kan beplantningen fra Hestehavevej give anledning til en uens oversigt før krydset, afhængig af hvor tæt vejen tilsluttes Hestehavevej.
3.2

Trafiksikkerhed på strækninger og i kryds

Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil
under anlægsfasen medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i forbindelse med
byggepladskørsel.
Bredden af forventet specialkøretøj med største mindstekomponent til kompressorstationen er vurderet til 4,7-5,3 m. Et specialkøretøj af denne art kræver politiets tilladelse og vurderes ikke at
give særlige problemer i forhold til trafiksikkerheden, da kørslen af denne art er sjælden og vil foregå under dikterede betingelser.

3.2.1

Adgang til Hestehavevej samt udvidelse

Det er lastbilmængden under anlægsfasen som vurderes at udgøre en særlig gene og forringelse af
trafiksikkerheden – primært for beboerne på Hestehavevej og særligt for de unge cyklister som anvender Hestehavevej til institutionen. Selvom trafikmængden er lav, vil det give en markant ringere oplevet tryghed, da lastbiler skal færdes ad det smalle vejprofil på Hestehavevej.
Ved forbikørsel vil der være risiko for opkørte yderrabatter, eller afkørsel af vejen.
Cyklister der færdes enten op eller ned af en hældende vej, kræver et større bevægelsesrum, og
endnu mere, hvis der er tale om mindreårige.
Ligeledes vil den smalle kørebanebredde give anledning til problemer, idet to lastbiler ikke kan passere hinanden på den nuværende strækning. Dette kan give anledning til uforudsete stop på
strækningen eller opkørte rabatter.
Hestehavevej er i forvejen smal, dog bredere mod T-krydset, men i mødet med cyklister er der
meget begrænset plads til at undvige. Som vejen fungerer i dag, med en begrænset persontrafik,
vurderes dette acceptabelt. Med den forventede forøgelse af lastbiltrafik vurderes det tilstrækkeligt
med en vejudvidelse, hvor cykeltrafik afvikles på vejen – begrundet i antallet af lastbiltransporter
og cyklende. Da der igennem borgerhøringer er ytret stor bekymring for de lette trafikanter ved
adgang via Hestehavevej, forudsættes her en løsning med dobbeltrettet cykelsti. Ulempen ved en
dobbeltrettet cykelsti er dog i tilslutningerne, hvor der kommer flere krydsninger for cyklister.
For bibringelse af ekstra areal, foreslås det at udvide eksisterende Hestevej til 8 m kørebaneareal
og midterlinje i en afstand min. 20 m efter adgangsvejen kobler på. Overgangen til den del af Hestehavevej som ikke udvides skal dog tilpasses, så der sker en symmetrisk udvidelse/indsnævring
af vejforløbet.
Ved løsning med dobbeltrettet cykelsti, foreslås denne etableret på den vestlige side af Hestehavevej. Da Hestehavevej ikke kan udvides mod vest, foreslås en vejudvidelse derfor mod øst, hvori
der skaffes en dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m, skillerabat på 1,5 m og kørebanebredde på 7 m.
Cykelstien får parallelt med Hestehavevej tilslutning på Tågeskovvej og ledes ind på Hestehavevej
inden indsnævringen.
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Princippet for løsningen med tilslutning ved Tågeskovvej og adgangsvejen er skitseret på hhv. figur
6 og 7.

Figur 6. Skitse af breddeudvidelse af Hestehavevej, skillerabat og dobbeltrettet cykelsti mod Tågeskovvej.

Figur 7. Skitse af breddeudvidelse af Hestehavevej, skillerabat og dobbeltrettet cykelsti ved adgangsvej.

Hvor Hestehavevej efter adgangsvejen indsnævres til den nuværende vejbredde advares om indsnævret vej (tavle A43.1).
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3.2.2

Adgang til Tågeskovvej

Den alternative løsning med adgangsvej tilsluttet Tågeskovvej, giver en parallel vej til Hestehavevej. Anlægges denne vej med en fornuftig adskillelse imellem, vurderes forholdene for Hestehavevej at forblive uændrede og der vurderes ikke behov for tiltag for lette trafikanter.
En ny tilslutning til vejnettet frem for anvendelse af en eksisterende er som udgangspunkt en
ulempe, da det er ønskeligt at reducere antallet af overkørsler/tilslutninger til en eksisterende vejstrækning. Tilmed kan to sideveje tæt beliggende give anledning til misforståelser og give mindre
klarhed ved ind- og udkørsel, hvilket specielt vil være udtalt ved to samtidigt udkørende fra de respektive veje
Jo længere væk fra Hestehavevej adgangsvejen tilsluttes Tågeskovvej, jo mindre bliver sidstnævnte problem.
En fordel ved en parallel anlæggelse af adgangsvej er at trafikafvikling på Hestehavevej stort set
forbliver uændret under anlægsfasen, at der anlægsteknisk ikke skal udbygges på en påfyldningsskråning og at der med sikkerhed ikke foretages indgreb i Vejdirektoratets vejbyggelinje for motorvejen.

3.2.3

Tågeskovvej

Det er lastbilmængden under anlægsfasen som vurderes at udgøre en særlig gene og forringelse af
trafiksikkerheden på Tågeskovvej.
Tågeskovvej er fra Rønnedevej til motorvejsbroen (ca. 870 m) en landevej med flere horisontale
og vertikale kurver, som giver en begrænset oversigt. Der er, ikke ulig tilsvarende landeveje af
denne art, ikke lokalforbud med lavere hastighed. Det må dermed forventes at færdsel foregår efter de lokale forhold, jf. Færdselslovens § 3.
De udbyggede kørebanekanter ved rabatterne langs strækningen på Tågeskovvej vidner om kørsel
af større køretøjer og forbikørsel som kræver ibrugtagning af rabatarealer specielt ved mødesituationer mellem 2 større køretøjer.
Det anbefales at indgå i dialog med vejmyndigheden omkring genopretningsarbejder. Vilkår sættes
i forbindelse med adgangstilladelsen, se afsnit 4.
Såfremt Tågeskovvej skal anvendes som forsyningsvej i anlægsfasen til adgangsvejen på Hestehavevej eller Tågeskovvej, kan der forventes yderlige slidtage og rabatkørsel af Tågeskovvej.
Anvendelse af Tågeskovvej i sammenligning med anvendelse af Rønnedevej som tilgang til det offentlige vejnet fra kompressorstationen, må generelt vurderes som en mindre trafiksikker løsning.
Hvor den tunge trafik under gode oversigtsforhold kobler direkte på trafikvejen ved Rønnedevej,
som beskrevet i Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018, er tilkoblingen modsat på Tågeskovvej
forbundet med kørsel ad ca. 840 m landevej med et smalt vejprofil, horisontale og vertikale kurver
uden optimale oversigtsforhold samt en vejbredde, hvor bilister skal anvende rabatarealer ved forbikørsel.
Der vil formentlig skulle ændres på delehellen i krydset på Tågeskovvej op til Rønnedevej, for at
specialkøretøjer kan foretage en svingmanøvre. Dette kunne gøres ved at udskifte vejskiltene til
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demontérbare skilte og enten sænke hellens lysning med kantsten og flade eller udskifte til en opbygning med lav lysning i chaussésten.
Det er en fordel, at den tunge trafik tilgår Rønnedevej i det eksisterende firbenede kryds Rønnedevej/Tågeskovvej/Ny Prøvevej, hvor oversigtsforholdende til begge retninger er gode.
Denne fordel med direkte tilkobling på Rønnedevej, er dog tilsvarende for løsningen med adgangsvej til Rønnedevej, hvor der er tilsvarende gode oversigtsforhold i begge retninger.

4

Myndighedstilladelse

I henhold til Vejlovens § 48, skal vejmyndigheden, Næstved Kommune, give tilladelse for adgangsvejens tilslutning på Hestehavevej.
Næstved Kommune kan i henhold til § 49 fastsætte de betingelser kommunen anser for nødvendige i forhold til trafikafvikling, -sikkerhed, eller andre vejtekniske og færdselsmæssige grunde,
som kræves etableret i forbindelse med tilladt adgangsvej.
Kommunen kan definere de vilkår som vurderes nødvendige i forhold til den trafik og den ændring
på de offentlige veje som kompressoranlægget vurderes at medføre. Kommunen kan ikke pålægge
Energinet betingelser som angår almindelig forbedring af det kommunale vejnet.
Dermed er det nødvendigt for kommunen, når der gives en adgangstilladelse jf. § 48, at alle vilkår
er samtidige med tilladelsestidspunktet. Der kan ikke efterfølgende tilføjes krav til Energinet ud fra
adgangstilladelsen.
Derfor er det i kommunens interesse at få afklaret og beskrevet alle de vilkår rettidigt, så en tilladelse kan foreligge.
Det anbefales derfor, at Energinet fortsat indgår i tæt dialog med kommunen og fremsender planer
om de forventede påkrævede ændringer, som fx vejudvidelse og etablering af cykelsti. En forhåndsgodkendelse fra kommunens side, med tilkendegivelse om godkendelse af foreslået projekt
vil tilmed være fordelagtigt, i forhold til kort sagsbehandlingstid for begge parter.
Aftaler med private lodsejere om arealerhvervelse i forbindelse med vejudvidelsen, vedrører ikke
kommunen i forhold til en vejudvidelse af den offentlige vej.
Da vejens status forbliver uændret, gøres der ikke brug af reglerne vedrørende omklassificering.
Tidsplanen for ændring og opgradering af Hestehavevej, påligger derfor alene vilkår og tidspunkt
stillet af kommunen i forbindelse med tilladelsen af ny overkørsel.
Næstved Kommune nævner i brev á 11.01.2019 at der skal forventes en behandlingstid på 4 måneder samt yderligere tid i forbindelse med eventuelle indsigelsesfrister, såfremt vejen skal udvides
og arealer skal erhverves efter vejloven.
Det anbefales derfor at klarlægge, om kravet til vejudvidelsen og dermed følgende arealerhvervelse skal foretages med hjemmel i vejloven.
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5

Sammenfatning og anbefaling

Adgangsvej fra kompressorstationen tilkoblet Hestehavevej, med forsyningsvej via Tågeskovvej til
Rønnedevej medfører en betydelig stigning i andel tung trafik særligt under anlægsfasen.
Trafikmængden og typen vurderes som en forringelse af trafiksikkerheden og den oplevede tryghed for trafikanter på Tågeskovvej og Hestehavevej, særligt for de lette trafikanter som tilgår institutionen for enden af Hestehavevej.
Ved tilslutning på Hestehavevej, anbefales det at sikre trafiksikkerheden på Hestehavevej og ved
T-krydset på Tågeskovvej med en dimensionskrævende vejudvidelse samt eventuel dobbeltrettet
cykelsti.
Ved tilslutning på Tågeskovvej, anbefales det at sikre oversigt ved udkørsel til Tågeskovvej og en
fornuftig adskillelse fra Hestehavevej både langs strækningen og ved krydset.
Denne løsning er for trafikafvikling på Hestehavevej en fordel i anlægsfasen, dog vil der blive etableret en yderligere tilslutning/overkørsel på Tågeskovvej set i forhold til dagens situation.
Kørsel ad Tågeskovvej fra Rønnedevej til Hestehavevej er en generel ulempe for trafiksikkerheden,
da vejen er kurvet og smal. Set i forhold til udkørsel direkte på Rønnedevej ved Rønnedevej 12,
som redegjort i Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018, er løsningen med adgang via Tågeskovevej ikke at anbefale.
Det anbefales fortsat at indgå i en tæt dialog med kommunen for at beskrive og efterkomme de
vilkår som kommunen agter at stille i forbindelse med en adgangstilladelse - gerne ved hjælp af en
forhåndsgodkendelse, hvis dette er muligt.
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Notat

Dato: 15.01.2019
Projekt nr.: 1010266
T: +45 2429 4942
E: tsae@moe.dk

Projekt:

Bygherreoverslag for adgangsveje til kompressorstation, Everdrup

Emne:

Økonomisk overslag for anlægspris

Notat:

D

1

Formål

På baggrund af to beskrevne adgangsveje til ny kompressorstation ved Everdrup, enten via Rønnedevej, som beskrevet i Notat A – Trafiksikkerhedsvurdering, eller for adgangsvej via Hestehavevej, som beskrevet i Notat C - Trafiksikkerhedsvurdering og myndighedsproces, opsamles i nærværende notat en kort opvejning af begge adgangsveje i en helhedsvurdering.
For nærmere beskrivelser af de beskrevne løsninger henvises til de tidligere notater.

2

Bemærkninger til adgangsveje

Med baggrund i ovennævnte notater er der for kompressorstationen fremlagt tre løsninger for adgangsveje; tilslutning til Rønnedevej, til Hestehavevej og til Tågeskovvej (nær Hestehavevej).
I tabellen oplistes væsentlige bemærkninger til hver løsning med angivelse af om løsningen er en
fordel i forhold til alternativer (󠄀◊󠄀), om den er neutral (◊󠄀), eller om den er en ulempe i forhold til
alternativer (◊󠄀).
I forhold til de vægtede ulemper er bemærkningerne af forskellig vægt og betydning. I nedenstående afsnit 3 opsamles derfor vægtningen i en samlende helhedsvurdering af parametrene.

MOE A/S
Bødkervej 7A
DK-7000 Fredericia
T: +45 7593 5030
CVR nr.: 64 04 56 28
www.moe.dk

Adgangsvej med overkørsel til
Rønnedevej

Hestehavevej

Tågeskovvej

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til Rønnedevej, dog til trafikvej
◊󠄀 Der oprettes ikke ny
tilslutning til vejnettet

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til Tågeskovvej, lokal
landevej
◊󠄀 Der oprettes ikke ny tilslutning til vejnettet

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til
Tågeskovvej, lokal landevej
◊󠄀 Der oprettes ny tilslutning
til vejnettet
Ny tilslutning:
◊󠄀 tæt ved Hestehavevej
◊󠄀 væk fra Hestehavevej

- oversigt

◊󠄀 Gode oversigtsforhold

◊󠄀 OK oversigtsforhold ved
Tågeskovvej og til Rønnedevej

◊󠄀/◊󠄀/◊󠄀 Oversigtsforhold til Tågeskovvej varierer efter valgt
løsning, ok til Rønnedevej

- lette trafikanter

◊󠄀 Vurderes ikke påvirket af trafikken – særligt ikke mod institutionen på Hestehavevej.
Udvidelse af kantbane
med 1 m til midlertidig
højresvingsbane i anlægsfasen vil hjælpe i
fht. mulig konflikt med
cykler ned ad bakken.

◊󠄀 Vurderes gode ved en
dobbeltrettet cykelsti
◊󠄀 Vurderes dårlige i anlægsfasen på både Hestehavevej og Tågeskovvej

◊󠄀 Vurderes uændrede ved
fortsat brug af Hestehavevej.
◊󠄀 Vurderes dårlige i anlægsfasen for Tågeskovvej

◊󠄀 Kanalisering vurderes ikke nødvendig.
En midlertidig udvidelse af kantbanen
som midlertidig højresvingsbane kan foretages.
Der skiltes med byggepladskørsel til Rønnedevej.

◊󠄀 Tung og bred trafik på
Hestehavevej og Tågeskovvej i forhold til vejforhold kræver ekstra vedligehold ifht. rabatfyld
◊󠄀 Kræver geometrisk ændring i helle ved kryds ved
Tågeskovvej/Rønnedevej
(◊󠄀 Hvis inden for vejbyggelinje: krav om fremtidig
omlægning)

◊󠄀 Tung og bred trafik Tågeskovvej i forhold til vejforhold
kræver ekstra vedligehold i
fht. rabatfyld
◊󠄀 Kræver geometrisk ændring
i helle ved kryds ved Tågeskovvej/Rønnedevej
(◊󠄀 Hvis inden for vejbyggelinje: krav om fremtidig omlægning)

- gener i anlægs
fasen

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til Rønnedevej, dog fremkommeligt
◊󠄀 Påvirker ikke Tågeskovvej og Hestehavevej samt kryds

◊󠄀 Vejlukning og vejarbejde ved Hestehavevej i
perioder
◊󠄀 Påvirker ikke Rønnedevej

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til
Tågeskovvej, dog fremkommeligt
◊󠄀 Påvirker ikke Hestehavevej
eller Rønnedevej

- økonomi

◊󠄀 Længste og dyreste
anlæg inkl. broløsning
over Krobækken

Trafiksikkerhed
- udkørsel

Anlæg
- ændringer for
omgivelser
(vej)

◊󠄀 Korteste og billigste an◊󠄀 Dyrere anlæg end tilslutlæg inkl. vejudvidelse og
ning på Hestehavevej.
cykelsti
Ca. 40% billigere end RønCa. 50% billigere end Røn- nedevej
nedevej
Tabel 1. Bemærkninger til de tre adgangsveje opstillet med en vægtet vurdering indbyrdes.
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Samlet vurdering og anbefaling

Selvom det anlægsteknisk vurderes billigere (med ca. 50%) at etablere adgangsvej til Hestehavevej end tilslutning på Rønnedevej, gives der ved denne løsning en adgangsvej for tung kørsel og
mulige specialkøretøjer, som er til stor ulempe for både vejanlæg og trafiksikkerhed på den mindre
landevej Tågeskovvej og for Hestehavevej i anlægsperioden. Selvom de lette trafikanter sikres
med cykelsti efterfølgende, vil trafikken særligt i anlægsfasen udgøre en trafiksikkerhedsmæssig
ulempe, som er ikke optræder ved adgangsvej til Rønnedevej.
Adgangsvej til Tågeskovvej er også billigere end adgangsvej til Rønnedevej, ca. 40%, og giver
stort set de samme ulemper i anlægs- og driftsfasen som for Hestehavevej. Cyklister på Hestehavevej stilles ikke anderledes end i dag, og som en fordel, er der ikke trafikale gener i anlægsfasen
for Hestehavevej. Dog kan der være problemer med oversigten ved udkørsel afhængig af placering. At anlægget er dyrere end tilslutningen på Hestehavevej skyldes især mere vejopbygning parallelt med Hestehavevej.
Ses der overordnet på at vejprojektet skal gennemgå en anlægs- og driftsfase, gives de bedste betingelser for kørsel med specialkøretøjer og generel trafiksikkerhed ved en udkørsel til Rønnedevej
i den eksisterende udkørsel ved Rønnedevej 12.
Den følgende personbilstrafik til kompressorstationen i driftsfasen vurderes ikke at udgøre nogen
særlig ulempe for hverken adgang via Rønnedevej eller Tågeskovvej/Hestehavevej.
For alle adgangsveje vil der under vejprojektets anlægsfase, være gener for trafikafvikling og trafiksikkerhed.
Dog vurderes disse gener for Rønnedevej angående trafikafvikling og trafiksikkerhed mindre end
for adgangsveje tilsluttet Hestehavevej og Tågeskovvej. Tilmed giver tung kørsel et utilsigtet slid
på offentlig vej, som formentlig afleder mere drift af vejanlægget.
I et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv, er det ønskeligt at der etableres mest trafiksikkerhed for
anlægsmidlerne. At adgangsvejen til Rønnedevej er dyrest at anlægge, vurderes dog acceptabelt,
primært fordi denne løsning har de største fordele i anlægsfasen, men også fordi løsningen for
fremtiden i den efterfølgende driftsfase viser sig bedre i forhold til tilgængelighed og trafiksikkerhed.
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Der ønskes en beskrivelse af den mulige miljøpåvirkning af Lillebælt ved udledning af vand, der er blevet anvendt til hydro-testing af en gaspipeline under Lillebælt.
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FORTYNDNING I LILLEBÆLT AF VAND EFTER TRYKPRØVNING

Figur 1-1

2

Området for gas pipeline krydsning af Lillebælt.

Metode

Miljøpåvirkningen beskrives som koncentration af tungmetaller og ilt i Lillebælt
og hvor fortyndingsberegninger under de konkrete forhold vil give de aktuelle
koncentrationer. Fortynding beregnes under hensyn til de gældende hydrauliske
forhold og beregningsmetoder, der traditionelt anvendes ved fortynding i marine
recipienter.

3

Projektbeskrivelse

Gasledningen trækkes fra jyllandssiden, syd om Fænø, til Fyn.
Der vil blive anvendt vand fra Lillebælt til hydrotesting, dvs. der forventes ikke
nævneværdige densitetsforskelle mellem udledningen og recipienten.
Fra (Rambøll, 2019) citeres følgende procedure:
”Testvandet, som er det samme, som blev indvundet fra Lillebælt, kan efter
godkendt tryktest udledes eller bortskaffes for følgende måder:
1. Udledning af testvand til Lillebælt
2. Udledning af testvand via midlertidigt bassin og/eller temporært reservoir
(etableret i lavning eller fx ved brug af jordvolde
3. Udledning eller bortskaffelse via pram med tanke, eller tankskib, der kan
rumme det krævede vand volumen

›

På grund af strømforholdene i Lillebælt vil udledning fra jyllandssiden sikre
en bedre opblanding og dermed større spredning af testvandet.

›

For at fjerne partikler, foretages i alle tilfælde filtrering af vandet, typisk
filterstørrelse på 50 µm, før udledning.

›

Udledningen fortages når strømretningen i Lillebælt er nordgående
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Fra rørenden på jyllandssiden, vil der blive etableret temporære udløbsledninger ud i Lillebælt.”

I det følgende undersøges udelukkende udledning direkte til Lillebælt.

3.1

Udledning:

Vandvolumen: ca. 3000 m³
Vandføring (side 5): 200-300 m³/timen = 0,056-0,083 m³/s
Vandføring (side 6): 250-1000 m³/timen =0,069-0,278 m³/s
I det følgende regnes der udelukkende på det for naturen mest ugunstige med
1000 m³/time.
Koncentration af opløste metaller er baseret på sammensætningen af den forventede anvendte stållegering. Den er opgjort af Rambøll og fremsendt som
personlig kommunikation. Der regnes med en eksponeringstid af vandet i røret
på ca. 2 måneder. Der anvendes de maksimale grænseværdier, da udledningen
kun sker én enkelt gang og da den maksimalt varer ½-1 døgn, som er væsentlig
kortere end levetiden af de organismer der potentielt påvirkes (f.eks. fisk og
muslinger).
Tabel 3-1

Metalkoncentrationer i udledning (Rambøll, pers. comm.)

Stof

Maksimal koncentration i udledningen (µg/l)

Grænseværdi, (Generel/maksimum)
(BEK 1625) (µg/l)

Påkrævet fortynding

Fe

4.000

-

-

Mn

66

1505) / 4205)

-

V

4

Nb

3,2

Ti

24

4,5

5)

/ 57,8

-

-

-

5)

5)

Cu

20

1 /2
4,96) / 4,96)

9

Ni

20

8,6 / 34

-

Cr VI
Cr III

20

3,4 / 17
3,4 / 124

0,2

Mo

20

6,75) / 587

-

B

0,02

5,8

5)

/ 145

-

5)

Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration
6)

Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige
baggrundskoncentration

3.2

Ilt

Med hensyn til ilt, kan det forventes, at iltkoncentrationen vil sænkes i de to
måneder, hvor vandet står i røret, og hvor intet lys kan bidrage til dannelse af
ilt. I denne periode kan det forudsættes, at iltkoncentrationen i værste tilfælde
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sænkes til 0 mgO2/l. Kvalitetskriterie for ilt foreligger ikke, men der opereres
typisk med to vandkvalitetsgrænser for iltindhold i havet:
Grænsen for flugtadfærd hos fisk: 5 mgO2/l
Grænsen for kvælning af organismer: 2 mgO2/l
Ved at forudsætte en baggrundkoncentration på 8 mgO2/l, vil det således kræve
en fortynding på 1,7 for at opnå flugtadfærdskriteriet på 5 mgO2/l og en fortynding på kun 0,3 for at kunne opnå overlevelseskriteriet på 2 mgO2/l.

3.3

Jern

Det ses at den store jernkoncentration på omregnet 4 mg Fe/l ligger over drikkevandskravet på 0,2 mg Fe/l, (BEK 802, 2016) som jo ikke er anvendelig her,
men som giver et fingerpeg om størrelsesorden af jernindholdets betydning. For
at ville kunne opnå drikkevandskvalitet mht. til jernkoncentrationen skulle testvandet derefter fortyndes ca. 19 gange. Dette er kun en faktor 2 forskellig fra
fortyndingskravet for kobber og dermed af samme størrelsesorden som fundet
for kobber. Det skal i øvrigt understreges, at en væsentlig del af jernindholdet
fra korrosion findes som partikulære restprodukter, der i et vist omfang vil blive
fjernet fra i 50 µm filteret.
Der konkluderes derfor, at en fortynding på 10, der bygger på kravet for kobber,
vælges som designfortynding for udledningen. Det betyder, at dette stof repræsenterer de hårdeste krav til fortynding, og at kravene til de andre stoffer dermed er overholdt.

4

Fortyndingsberegning

Vandføringen i Lillebælt afhænger af såvel meteorologi som tidevand. I (COWI,
2018) er der angivet en typisk vandføring i Lillebælt på 10.000 m³/s. Hastigheden omkring et udledningspunkt, der endnu ikke er fastlagt, vil være svær at
forudsige nøjagtigt. Ved at vurdere tværsnitsarealet (bredde 0,8 km, dybde 25
m) findes en typisk hastighed på 0,5 m/s.
Ved at sammenligne med angivelser af strømhastigheder i fra (Kommas Havnelods, 2009) findes at strømhastigheder mellem 2 og 5 knob (1-2,5 m/s) ikke er
ualmindelige.
Der antages derfor i det følgende en nordgående strøm på 1 m/s (2 knob).
Der er gennemført beregninger efter to metoder.
Metode 1: Vandret stråle
Metode 2: Idealiseret flod
Den første metode er fundet som den mest velegnede her, og den er beskrevet
og anvendt i det følgende. Den anden metode anvendes typisk af MST ved udledning til vandløb (her kan Lillebælt antages at kunne håndteres som et stort
vandløb). Derfor er denne metode ligeledes anvendt i Bilag A.
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Ved at betragte udledningen som en såkaldt ”vandret stråle”, hvor det udledte
vand strømmer ud i en (antaget) stillestående recipient, men med en hastighed
og dermed en impuls. Det antages endvidere, at det udledte vand har samme
densitet som recipienten. Ifølge (Abraham, 1963) kan sammenhæng mellem
fortynding og afstand bestemmes på baggrund af eksperimenter. Idet der ikke
foreligger en densimetrisk forskel, kan teorien for en lodret stråle anvendes på
en vandret stråle, blot med den forskel at koordinaten Y nu er en vandret koordinat, svarende til den traditionelle x-akse.
For specialtilfældet uden densimetrisk forskel (Froudes går mod uendelig) kan
forholdet mellem fortyndingen og afstand fra udledning bestemme grafisk på
baggrund af eksperimentelle resultater. En fortynding på ca. 10 svarer til et forhold for Cm/Co (koncentration i strålens midterlinje/koncentrationen i udledningen) på 0,1. Tilsvarende findes ved forholdet y/Do (afstand fra udløbet/udløbsdiameter) på ca. 60, se Figur 4-1.

Figur 4-1

Stråle:
Fortynding Cm/Co, afstand y/Do og hastighed Um/Vo som funktion af det
densimetriske Froudes tal Fd, (Abraham, 1963)

Diameteren af udløbsrøret er ikke angivet, men der kan antages, at strømningshastigheden i udløbsledningen typisk vil være omkring 1 m/s. Ved en vandføring
på 1000 m³/time (0,278 m³/s) svarer det til en diameter Do på ca. 0,6 m. Aflæsningen for y/Do på 60 svarer dermed til en maksimal afstand y på ca. 36 m.
Afstanden skal her regnes fra røråbningen (”end of pipe”) og så vinkelret ud i
strømmen.
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Anvendes et mindre rør, der giver 1m/s hastighed ved 200 m³/timen (0,056
m³/s), findes en diameter Do på 0,27 m. Dette svarer til en minimal afstand på
16 m vinkelret ud i strømmen.
Den nedstrøms drift under denne udledning afhænger af strømhastigheden i Lillebælt. Idet strålens hastighed ved opnåelse af fortyndingen på 10 ligeledes vil
være 1/10 af udløbshastigheden, kan de skønnes at gennemsnithastigheden af
strålen under fortyndingen er (1+0,1)/2=0,55 af udløbshastigheden. For at tilbagelægge 36 m med en hastighed på 55 % af 1 m/s vil det tage 65 sekunder.
Ved en strømhastighed i Lillebælt på 1 m/s vil den nedstrøms afdrift af strålen
da være omkring 65 m.
En stråle med cirkulært tværsnit udvider sin halvbredde b/z = 0,107±0,003 (Fischer, et al. 1979). Det svarer til at strålen i en afstand på 36 m fra udledningen
kræver en vanddybde på mindst 2∙4 m = 8 m (halvbredden betyder at strålen
skal kunne udbrede sig både opad som nedad). Det foreslås derfor at føre udledningen ud i en vanddybde på ca. 8 m

5

Sammenfatning

Sammenfattende viser foreliggende beregninger, at blandingszonen for ilt og
jern er de mest kritiske. Den krævede fortynding er omkring 10. Den tilsvarende
blandingszone kan dårligt bestemmes med de fleste tilgængelige metoder. Ved
en specifik anvendes af de styrende ligninger for dispersiv spredning findes at
blandingszonens længde er i en størrelsesorden af 16-36 m.
Under udledning må derfor regnes med en temporær blandingszone, der strækker sig fra udløbet og ca. 16-36 m vinkelret ud i Lillebælt. Zonens nedstrøms
udtrækning forventes at være i størrelsesorden 65 m.
For tungmetallerne listet i ovenstående Tabel 3-1 gælder dermed, at deres koncentration i recipienten uden for den ovenfor beskrevne blandingszone vil være
under miljøkvalitetskravene.

6
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Bilag A

Metode 2, Idealiseret flod

I denne metode anvendes en beregningsmodel, som bygger på dispersiv spredning af stof i vandløbet. Hovedproblemet med denne beskrivelse er at den bygger på antagelsen om at udledningen (rørdiameter) er punktformet, dvs. meget
lille i forhold til udledningens blandingslængde og bredde. Denne grundantagelse
er ikke opfyldt for meget små bladningszoner, hvor blandingszonens længde er i
størrelsesorden 1 til 10 rørdiametre, eller mindre.
Miljøstyrelsen har selv udviklet et forenklet værktøj og stillet dette til rådighed
ved tidligere lejlighed (MST, 2018). Redskabet er låst med hensyn til opløselighed af vandløbets bredde og skal derfor manipuleres for at kunne beskrive en
højere opløselighed. Dette kan gøres ved at skalere såvel vandløbets bredde
som dets vandføring med samme tal. Selv ved en skalering af bredden og vandføringen til 2% af vandløbets bredde og vandføring er opløsningen ikke god nok
til at beskrive blandingszonen, der svarer til en fortynding på ca. 10. Resultaterne antyder, at blandingszonen er mindre end ½ m nedstrøms og 1 m vinkelret
ud i strømningen, svarende til en blandingszone på under ½ m². Den tilsvarende
beregning er illustreret i nedenstående Figur 6-1.

Figur 6-1

Illustration af beregning med MST’s beregningsmodel til bestemmelse af
blandingszonen.

Alternativt er tilsvarende beregning gennemført efter (Fischer, et.al. 1979), hvor
følgende generelle ligning for dispersiv stofspredning i en strømning er beskrevet generelt fro vertikal velblandede forhold:
(

)

(

√

)

hvor
C: koncentrationen
x,y: længde og tværkoordinater
M: Masseflux af tilført stof per meter dybde
u: Strømhastighed
ε: Transvers blandings koefficient:

√
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hvor
g: Tyngde akselleration
d: Dybde
u*: Friktionshastighed
I: Energigradient
Massefluxen M op-skaleres ved at antage at hele tilførslen af stof over 1 m
vanddybde (den nederste) og ikke over hele dybden. Ligningen løses for y=0 (i
centerlinjen) og resulterer i at man skal ca. 1 m nedstrøms for at opnå en fortynding på ca. 10. Dermed forventes en tilfredsstillende blanding i centerlinjen
for en nærzone på ca. 1 m fra udløbet.
Koncentrationen i forskellige afstande fra centerlinjen er vist i Figur 6-2.

Figur 6-2

Relativ koncentration (Aktuel koncentration C divideret med udløbskoncentration Co) som funktion af nedstrøms afstand i forskellige afstande y fra
centerlinjen.

Det ses af Figur 6-2, at fortyndingen på 10, som svarer til en reduktion af udgangskoncentrationen til ca. 0,1, findes i centerlinjen i en afstand på ca. 1 m. I
en afstand på ½ m findes, at koncentrationen stiger til en maksimumværdi på
ca. 0,13 i en afstand på ca. 0,2 m. Derefter falder koncentrationen.
Det ses at bladningszonen, som er beregnet med denne dispersions-metode giver bladningszoner med længder der er af samme størrelsesorden som udledningsdiameteren. Dermed kan denne metode ikke anvendes her.
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