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Notat - krydsning af Krobækken med adgangsvej
Energinet skal i forbindelse med Baltic Pipe-projektet etablere en adgangsvej fra Rønnedevej
og ind til den kommende kompressorstation ved Tågeskov. Adgangsvejen bliver anlagt på
matr.nr. 4c Stavnstrup By, Everdrup samt 1i og 1p Tågeskov By, Everdrup og skal dermed
krydse Krobækken på matr.nr. 1i.
Energinet har på møde den 24.05.2019 fremlagt en krydsningsløsning i form af et færdigstøbt
brodæk i en bredde af 6,5 m, der funderes på spunsfundamenter på hver side af vandløbet.
Denne løsning danner udgangspunkt for vurderingen nedenfor.
Beskrivelse af vandløbet
Vandløbet er på strækningen § 3-registreret efter naturbeskyttelsesloven og opfylder
målsætningen i vandområdeplanen om god økologisk tilstand. Kommunen har besigtiget
vandløbet og kan bekræfte, at der er tale om et vandløb med stor fysisk variation. Brinkerne
er overvejende bevokset med træer og buske, flere steder vokser trærødderne ud i vandløbet
og udgør selve brinken, bunden er på de første ca. 50 m målt fra den sydlige del af matr.nr. 1i
delvist sandet, afløst her efter af grusbund.
Vandløbet krydses i dag af en markoverkørsel ca. 120 m mod nord på matr. 1i Tågeskov By,
Everdrup. Overkørslen består af et ca. 4 m langt betonrør (Ø60 cm), som ligger oven på
vandløbsbunden. Den øverste del af røret ’knækker’, og passagen her er stejl (27 0/00 hvilket
er ca. dobbelt så stejlt som den naturlige strækning umiddelbart op- og nedstrøms). Det
vurderes, at røret udgør en for fisk svær passabel strækning af vandløbet.
En stor del af området omkring vandløbet er i kommuneplanen udpeget som lavbund, der har
potentiale til at blive genoprettet som vådområde.
Betragter man Krobækken fra udspring til udløb er der tale om et sjældent fint vandløb, som
opfylder målsætningen om god økologisk tilstand fra udspring til udløb. Det er meget lidt
påvirket af menneskehånd og kan derfor siges at udgøre et såkaldt referencevandløb for
Østdanmark. De havørreder, der yngler i vandløbet, er af den oprindelige stamme, hvilket er
unikt. Der suppleres således ikke med udsætninger af fisk. Yngeltætheden af ørreder er en af
de højest målte på Sjælland.
Vurdering af muligheder for krydsning
Krydsning af Krobækken forudsætter både en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation
efter naturbeskyttelsesloven. I denne sammenhæng er naturbeskyttelsesloven den mest
restriktive og dermed den, der er afgørende for, hvor kommunen kan give tilladelse til en
krydsning. I henhold til naturbeskyttelsesloven kræver enhver tilstandsændring af vandløbet
med de nærmeste omgivelser en dispensation. Da der er tale om et som helhed betragtet,
unikt vandløb, skal der særdeles gode begrundelser til for at opnå en dispensation.
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Der er præcedens for, at større samfundsøkonomiske hensyn kan begrunde en dispensation,
hvis der ikke er bedre alternativer, og den mindst indgribende løsning vælges.
Den eneste anden mulighed for at få en dispensation er at anlægget indgår i et projekt der
samlet set forbedrer tilstanden af naturen i og ved vandløbet.
Vi har vurderet mulighederne for en krydsning af vandløbet på matr.nr. 1i Tågeskov By,
Everdrup i forhold til de skitserede dispensationsmuligheder. Det har resulteret i 3 alternativer.
Den mindst indgribende mulighed
Krobækken forgrener sig i to retninger mod hhv. nord og øst i skellet mellem matr.nr. 1i/2b
Tågeskov By, Everdrup og 4c/3c Stavnstrup by, Everdrup. Umiddelbart nord for forgreningen
fremstår vandløbet terrænnært og med flade sandede brinker. Bunden er overvejende sandet.
Et par gamle vidt forgrenede hasselbuske vil skulle fjernes. Træernes rødder er dog ikke
vokset ud i vandløbet eller udgør selve brinken, som det er tilfældet på en stor del af den
øvrige strækning. Strækningen er udtryk for en mangeårig naturlig udvikling af vandløbet,
men dog af en karakter, som lettere lader sig retablere efter endt anlægsarbejde, end hvis
broen skulle placeres længere opstrøms.
Muligheden med størst naturforbedrende potentiale
Røret under den eksisterende overkørsel er anlagt med en for stejl hældning. Der er intet
naturligt bundsubstrat, da røret ligger ovenpå vandløbsbunden. Dermed er der ingen
levesteder for bundfaunaen, og der er ingen læ eller strømbegrænsende faktorer for
optrækkende fisk. Røret vurderes i sin nuværende tilstand som svær passabel for
gydevandrende ørreder. Dette understøttes af, at der ikke er registreret gydebanker i
vandløbet opstrøms røret på trods af særdeles gode gydeforhold.
Vandløbsbunden op- og nedstrøms røret er overvejende stenet. Ca. 5 m opstrøms rørindløbet
står et stort gammelt elletræ, hvis rødder udgør brinken, og som markerer udgangen af et
skarpt sving. Mellem dette træ og røret består bevoksningen af urter. Umiddelbart nedstrøms
røret er der dannet et relativt dybt høl. Store sten og trærødder i hver side udgør brinkerne.
Ved at fjerne betonrøret og anlægge en bro vil der være mulighed for at etablere en
vandløbsbund tilpasset den naturlige bund op- og nedstrøms dvs. med gydegrus og skjulesten.
Der vil være mulighed for at anlægge brinker og faunapassage under broen, og samtidig kan
det øvre ’knæk’ på røret fjernes, hvor ved strækningen gøres passabel for fisk.
En kommende bro vil være længere end det nuværende rør, men der er mulighed for at
udnytte den ca. 5 m lange strækning opstrøms røret, hvor der ikke vokser træer. I
anlægsfasen skal der tages videst muligt hensyn til eksisterende beplantning og brinkforhold
op- og nedstrøms det nuværende rør.
Et 3. alternativ
En 3. mulighed vil være at ”flytte” den eksisterende overkørsel. Det vil ske ved at etablere en
ny overkørsel samtidig med en fjernelse af betonrøret og en naturgenopretning af vandløbet
på den strækning. Energinet har den 09.05.2019 sendt en skitse med placering af den nye
adgangsvej. Krydsningen vil her ske på en strækning hvor vandløbet slynger og gamle
elletræer udgør den vestlige brink, og hvor rødder vokser ud i vandløbet. Strækningen er
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udtryk for mangeårig dynamik mod stor fysisk variation og stor naturværdi. Det kan ikke
begrundes at give en dispensation til en krydsning på dette sted.
Ved at flytte adgangsvejen ca. 20 m længere mod syd vil krydsningen ske på en strækning
med mindre fysisk variation. Bunden er overvejende sandet, og der står en række elletræer på
den vestlige brink, som skal fjernes. På nær et enkelt træ er rødderne dog ikke vokset ud i
vandløbet. Strækningen er udtryk for en mangeårig naturlig udvikling af vandløbet, men dog
af en karakter, som lettere lader sig retablere efter endt anlægsarbejde, end hvis broen skulle
placeres som foreslået af Energinet.

Bilag: Luftfoto med angivelse af Krobækken, ca. placering af de 3 alternativer af bro (markeret
med hvid streg) og matrikelgrænser.
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Energinets valg af løsning
Energinet har i sit valg af løsning vurderet tre alternative vejløsninger med udgangspunkt i
Næstved Kommunes anvisning af mulige krydsningspunkter for krydsning af Krobæk.
I notatet fra Næstved Kommune er disse 3 mulige krydsninger beskrevet som følgende:
Krydsning nr. 1: ”Den mindst indgribende mulighed”
Krydsning nr. 2 ”Et 3. Alternativ”
Krydsning nr. 3: ”Muligheden med størst naturforbedrende potentiale”
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De tre vejløsninger, der knytter sig til de foreslåede krydsninger, er vurderet af Energinet.
Vejløsningerne knyttet til krydsning 1 og krydsning 2 ligger sydligst på lodsejers matrikel og vil
give lodsejer de mindste gener. Begge vejløsninger ligger i et område for en gammel sø. Geotekniske undersøgelser viser, at området har op til 8 m tykke, stærkt vandholdige, blødbundsaflejringer (gytje). Den nordligste af disse to løsninger er beliggende i et område med lidt mindre tykke blødbundsaflejringer.
Vejløsningen knyttet til krydsning 3 ligger uden for blødbundsområdet.
Energinet har foretaget følgende tekniske og økonomiske vurderinger af de to vejløsninger i
blødbundsområdet:
a) Jordbundsudskiftning
b) Pælerammet vej
c) Forstærket vejopbygning
Ad a)

Jordbundsudskiftning:

En fjernelse af blødbundsaflejringerne fra den gamle sø kræver udgravninger op til 8m dybde,
og med meget flade skråningsanlæg for at sikre skråningernes stabilitet, hvilket resulterer i en
meget bred udgravningsprofil.
Dette vil i krydsning nr. 1 + 2 få den konsekvens, at en stor del af åen vil blive en del af udgravningsprofilet, og derved blive fjernet. Da der er tale om en beskyttet å, anser Energinet ikke
dette som en mulighed.
Der er tale om meget store udgravninger i et vådområde med høj grundvandsstand, som derfor vil kræve store grundvandssænkende foranstaltninger (stor vandtilstrømning). Denne vandmængde skal bortledes (og i krydsning nr. 1 kommer åens normale vandføring oveni), men da
Næstveds kommunes udledningskrav er på 0.33 l/s*ha, er dette ikke muligt.
Energinet har på denne baggrund konkluderet, at en jordbundsudskiftning ikke er en mulighed.

Ad b)

Pælerammet vej:

En pæleramning af vejen, hvor denne funderes på et fundament af 6-800 nedrammede pæle,
er udførelsesmæssigt en gennemførlig opgave, men vil vejløsning til krydsning 1 forlænge byggetiden på ca. 2,5 mdr. og for vejløsning til krydsning 2 på ca. 1,75 mdr. Tidsforlængelsen er i
konflikt med tidsrammen for projektets gennemførelse.
I tillæg til den tidsmæssige konsekvens skal merudgiften vurderes i forhold til de arealmæssige
konsekvenser som vejløsningen for krydsning nr. 3 vil have.
Merudgiften for etablering af vejløsning til krydsning 1 er vurderet til 6 – 8.000.000 kr ekskl.
moms, mens merudgiften for vejløsningen til krydsning 2 er vurderet til 4 – 5.000.000 kr ekskl.
moms. For vejløsningen til krydsning 2 skal der rammes lidt færre pæle, da udstrækningen af
blødbundsområdet vurderes at være ca. 2/3 af området for vejløsning til krydsning 1. Tykkelsen af gytjelaget er her op til 6 m.
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Miljømæssigt vil ramning af pæle (6-800 stk) have betydelige støjmæssige konsekvenser for de
nærmeste naboer i en periode på 75 – 100 hverdage.
På baggrund af de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, samt støjgener har Energinet
konkluderet at en pælerammet vej ikke er en mulighed.
Ad c)

Forstærket vejopbygning:

En løsningsmodel med en forstærket vejopbygning er endvidere vurderet.
Denne løsning er som udgangspunkt ikke velegnet til veje med stor belastning, og er normalt
ikke benyttet i områder med stor mægtighed af gytje, der giver anledning til store sætninger.
Gytjen ved Krobækken har endvidere et højt vandindhold (W%: 80-230) og lav vingestyrke (cu:
35 kPa), hvilket formindsker bæreevnen og dermed forstærker problemstillingen med sætninger. Sætningerne vurderes at være op til 1m.
Denne løsning er i etableringsfasen mere økonomisk fordelagtig end en pælerammet løsning,
men når udgifterne til den løbende opretning og reetablering medtages, så vil det skønsmæssigt løbe op i samme udgiftsniveau over en 30 års periode.
Udover de økonomiske konsekvenser, ved at drifte/vedligeholde en vej der løbende sætter sig,
vil konsekvensen af sætninger i denne størrelsesorden betyde, at vejen vil revne, kæntre osv.
og ikke være mulig/sikker at køre på, og derfor kan blive spærret i længere perioder af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager.
Etableringen af kompressorstationen er underlagt kravet om at trafikken skal foregå via denne
adgangsvej. En spærring af denne vil derfor hindre opførelsen af kompressorstationen indenfor
projektets tidsramme samt forventeligt give store økonomiske konsekvenser både grundet
overskridelsen af tidsrammen men også i form af krav fra udførende entreprenører.
Energinet kan endvidere ikke acceptere, at den primære adgangsvej til kompressorstationen i
driftssituationen kan være omfattet af risiko for betydelige sætninger og lignende og i perioder
kan være ufarbar eller begrænset farbar som følge af sætninger, skader eller her følgende
jævnlige vedligeholdelsesarbejder og opretning af vejen. Risikoen for spærringer i driftsperioden er endvidere ikke forenelig med adgangskrav relateret til beredskab.
Konklusionen er, at en forstærket vejopbygning ikke er en mulighed, som er forenelig med
Energinets egne krav til uhindret adgang til anlægget året rundt.
Konklusion vedrørende valg af vejløsning
På baggrund af de tekniske, økonomiske og tidsmæssige udfordringer, der er beskrevet herover, har Energinet valgt at gå videre med vejløsningen til det tredje krydsningspunkt udpeget
af Næstved Kommune. Denne vejløsning ligger uden for blødbundsområdet og kan gennemføres inden for projektets tidsramme.
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Tiltag i forhold til lodsejer
Energinet har ved møde med Martin Rosenkilde dels drøftet placering af tilslutning til Rønnedevej, vejføringen over ejendommen og eventuelle restarealer efter ekspropriation af bl.a.
Richard Andersens ejendom (Hestehavevej 2).
I forhold til placering af vejtilslutningen til Rønnedevej ønskede Martin Rosenkilde, at tilslutningspunktet blev flyttet yderligere 10-12 m mod syd, hvilket er blevet imødekommet i det seneste projekterede materiale. Fra adgangsvejen vil der blive lavet en vej op til Martin Rosenkildes beboelse. Den eksisterende adgangsvej fra Rønnedevej, vil blive nedlagt og retableret, således at arealet kan benyttes til fx have.
I forbindelse med gennemførelse af ekspropriation til kompressorstation og adgangsvej vil ekspropriationskommissionen fastsætte en erstatning ud fra den samlede påvirkning af ejendommen. Det vil både være i forhold til det areal, som skal anvendes til adgangsvejen, samt de gener ejendommen påføres både landbrugsmæssigt og naboretligt mv. Energinet og Martin Rosenkilde har endvidere drøftet muligheden omkring jordfordeling. Energinet forventer således,
at det landbrugsareal, som ligger øst for beplantningsbæltet langs med kompressorstationen
og Martins Rosenkildes ejendom, vil indgå i ekspropriationssagen og evt. blive overført til Martin Rosenkildes ejendom. Arealet er ca. 2 ha.
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1. Procedure for trykprøvning
Som led i Baltic Pipe projektet udbygger Energinet det danske naturgasnet i forhold til forventningen om at skulle transportere yderligere op til 10 BCM (milliarder Nm3) gas om året fra
Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte offshore ledning til Polen.
Gasrørledningen planlægges installeret i 2020 på Sjælland og i 2021 i Jylland og på Fyn. Baltic
Pipe sættes i drift oktober 2022.
Inden den planlagte gasrørledning kan godkendes til idriftsættelse, er det nødvendigt at gennemføre klargøring og test af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, trykprøvning og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvning foretages, for at verificere rørledningssystemets integritet. Det sikres, at der ikke kan registreres lækager under højt tryk og dermed, at gasrørene lever op til de stillede krav, at der ikke er sket beskadigelser i anlægsfasen,
og at alle svejsninger er korrekt udført.
Til tryktesten benyttes rent fersk vand. Der vil ikke blive tilsat nogen stoffer til trykprøvevandet.
Vandfyldning af rørledningen planlægges foretaget med grundvand/drikkevand fra boringer
eller vandværk (beskrevet i afsnit 2). Tømning planlægges foretaget til spildevandsystemet
og/eller ved udledning på terræn (beskrevet i afsnit 3).
Vandfyldningen forventes at tage 2-3 dage, og varigheden af selve trykprøvningen vil være af
størrelsesorden 2-5 dage. Efter godkendt trykprøvning vil den prøvede sektion af rørledningen
blive tømt. Trykprøvevandet genbruges, i det omfang det er praktisk muligt, ved at pumpe trykprøvevandet ind i den følgende sektion, der derpå testes.
I forbindelse med trykprøvningen af en sektion af gasrørledningen skal der bruges minimum
3.000 m3 vand, der planlægges indvundet fra forsyningspunkter på det eksisterende vandledningsnet. Vandet vil via midlertidige slanger eller faste rør blive pumpet ind til rør ende. Fyldningsraten vil typisk være 100 – 300 m3/t. For at sikre et konstant flow pumpes vand ind fra en
buffertank. Hvis det nødvendige flow ikke kan opnås fra forsyningskilden må den nødvendige
vandmængde forinden opmagasineres i midlertidigt opstillede tanke, som forventes placeret
på udvalgte arbejdsarealer, som alle er etableret på landbrugsjord i forbindelse med etablering
af gasrørledningen.
Vandfyldningen af røret foretages med kompressordrevne pumper. I forbindelse med vandfyldningen vil der blive sendt et ’grisetog’ afsted bestående af 2-4 mekaniske rensegrise. Grisene drives af trykprøvevandet og derfor er et relativt højt flow under vandfyldning af røret
nødvendigt. Rensegrisene har forskellige funktioner, bl.a. at opsamle glødeskaller fra svejseprocessen, samt jordpartikler. Med hensyn til sidstnævnte bemærkes at en trykprøvesektion udgøres af mere end 200 sammensvejste rør og at de enkelte rør inden de svejses sammen udlægges på strøer i det afrømmede arbejdsbælte, og at det er uundgåeligt, at der som følge af vind
og regn kommer lidt jordpartikler ind i røret.
Grisetoget har samtidig til formål at verificere rørledningens indre diameter, for at tjekke, at
der ikke er opstået lokale deformiteter som følge af anlægsarbejdet.
De grise, som forestår rensning og opmåling af rørledningen, vil efter modtagelse ved en midlertidig modtagelsesanordning, blive inspiceret. Når sidste gris er opsamlet, vil rørledningen
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blive lukket med en midlertidigt påsvejst rørende og sat under tryk. Trykket øges til et niveau,
der er højere end det maksimale fremtidige driftstryk (designtryk). Ved at måle om trykket forbliver stabilt over en periode (forventet 2-5 dage), vil man kunne registrere, hvorvidt rørledningen er intakt. Hertil benyttes en generator, der har en kildestyrke på 106 dB og som i afstanden
50/100/300 m har et støjniveau på 59/52/41 dB. Generatoren vil blive støjdæmpet, så den ikke
støjer over 40 dB ved nærmeste bolig i perioden 18-07 (nat).
Da der benyttes rent vand til tryktesten vil trykprøvevandet kun indeholde de restprodukter,
som dannes på grund af korrosion af rørledningen i de små områder ved enderne af det enkelte rør, hvor rørene svejses sammen, og hvor stålrøret er eksponeret for trykprøvevandet.
Det blottede stål udgør ca. 0,5 % af røret svarende til i alt ca. 75 m2 indvendig overflade for en
trykprøvesektion på ca. 4 km længde.
De øvrige indre dele af stålrøret er belagt med en hærdet epoxycoating, der ikke reagerer med
vandet. Opholdstid for trykprøvevand i den enkelte trykprøvesektion vil i alt være 5 – 10 døgn.
Da trykprøvevandet genanvendes i efterfølgende sektioner vurderes den samlede opholdstid
for trykprøvevand at kunne være maksimalt 2 måneder, idet det er forudsat, at det samme
trykprøvevand kan benyttes over 20 – 30 km rørledning.
Idet der anvendes fersk vand til trykprøvningen, og ydermere da røret er nedlagt i ledningsgraven, hvor temperaturen vil være lav (~10 grader), er korrosionshastigheden for de ikke coatede
overflader meget lav, gennemsnitligt vurderet til mindre end 0,05 mm pr år.
Med en opholdstid i røret på 2 måneder kan den maksimale korrosionsdybde følgelig estimeres at være 0,008 mm, hvilket svarer til, at der maksimalt vil kunne afgives 5 kg stål til trykprøvevandet.
Koncentrationen af metaller i vandet er estimeret i nedenstående afsnit 3 om udledning af
vand fra trykprøvningen. Udledning sker i forbindelse med tømning af rørledningen. Tømningen foretages ved hjælp af luft kompressorer, der driver mekaniske grise, tilsvarene dem der
blev benyttet til vandfyldningen. Rørene tørres ved luft, der indblæses efter at grisene har
presset trykprøvevandet ud af røret.

Figur 1

Illustration af grisetoget i forbindelse med trykprøvning
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2. Indvinding af vand til trykprøvning
Det planlægges at benytte grundvand til trykprøvning af gasrørledningen. Det er vurderet, at
der kun er få eller ingen overfladerecipienter (søer eller vandløb) hvorfra der med sikkerhed
kan indvindes vand i tilstrækkelig mængde over en given tidshorisont. Det er derfor undersøgt,
om vandforsyninger langs linjeføringen kan levere vand til trykprøvningen fra forsyningspunkter på vandledningsnettet. Der er principielt mulighed for at benytte råvand direkte fra en eksisterende kildeplads eller fra markvandingsboringer under forudsætning af at boringerne har en
indvindingstilladelse, der overstiger det normale årlige forbrug med en mængde, der minimum
svarer til behovet ved trykprøvningen. Hvis den gældende indvindingstilladelse er tilstrækkelig,
er ansøgning om indvinding af vand til trykprøvning ikke nødvendig
Mulighederne for levering af vand fra ledningsnettet er belyst ved dels at kontakte udvalgte
vandforsyninger dels ved at konsultere de kommunale vandforsyningsplaner for samtlige berørte kommuner.
Energinet har overfor de kontaktede vandforsyninger oplyst, at vandbehovet som udgangspunkt er 3000 m3. Det er ligeledes oplyst at vandbehovet kan være 6000 m3 hvis længere sektioner af røret trykprøves, ligesom det er oplyst at der kan være behov for levering af trykprøvevand i de nævnte mængder fra flere forsyningspunkter.
Følgende vandforsyninger er kontaktet:
• SK Forsyning i Slagelse
• NK Forsyning i Næstved
• Vandcenter Syd i Odense
SK forsyning har bekræftet at kunne levere den nødvendige vandmængde indenfor eksisterende indvindingstilladelser. Forsyningspunkter vil blive fastlagt i samarbejde med hovedentreprenøren når denne planlægger den praktiske udførelse af trykprøvningen af gasledningen.
NK forsyning har tilsvarende tilkendegivet, at levering af den nødvendige vandmængde er helt
uproblematisk. Forsyningspunkter skal lokaliseres afhængigt af hvor trykprøvevand fra Slagelse
bliver udledt. Dette vil ske i forbindelse med anlægsarbejdet i 2020 i samarbejde med entreprenøren.
VandCenter Syd har oplyst at der kan være mulighed for at modtage vand fra selskabets boringer. VandCenter Syd ser ingen problemer i at levere den ønskede mængde. Anlægsarbejder
over Fyn udføres først i 2021 og de praktiske detaljer vedrørende levering af vand aftales i tilknytning til anlægsarbejdet.
Vandforsyningsplanen for Varde kommune angiver at Klinting vandværk for Bork og Henne råder over en indvindingstilladelse, der rigeligt overstiger det nuværende vandforbrug med en
mængde, der tillader levering af trykprøvevand til landledningen mellem Houstrup og Nybro.
Der er desuden mange markvandingsboringer i kommunen med betydende indvindingskapacitet som følge af en geologi med betydende sandaflejringer.
Vandforsyningsplanen for Vejen kommune angiver at Veerst vandværk har ’meget stor forsyningskapacitet’. Vandværket ligger nær kompressorstationen i Egtved og kan være en oplagt
leverandør af trykprøvevand helt eller delvis på strækningen Egtved – Lillebælt.
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Behovet for vand i Kolding Kommune vil afhænge af den praktiske tilrettelæggelse af trykprøvningen af gasledningen. Lunderskov vandværk og Vonsild Vandværk kunne begge være egnede leverandører af vand til trykprøvning af ledningen. Ifølge vandforsyningsplanen for Kolding forventes en betydende udbygning i Lunderskov med deraf følgende øget indvindingstilladelse. Vonsild vandværk har ifølge vandforsyningsplanen den fornødne indvindingstilladelse til
at kunne levere trykprøvevand udover den normale drift.
Tre-for i Kolding driver to vandværker i Middelfart kommune. Forsyningssikkerheden er styrket
ved en vandledning tværs over Lillebælt. TRE-FOR Svenstrup sydøst for Middelfart by ville med
stor sandsynlighed kunne levere den nødvendige vandmængde til trykprøvning af gasledningen
i Middelfart kommune.
I Assens kommune passerer gasledningen i den vestlige del af kommunen gennem forsyningsområdet for Kerte og Omegn vandværk. Dette vandværk har i henhold til vandforsyningsplanen en indvindingstilladelse der overstiger indvindingstilladelsen. Mod øst i kommunen passerer gasledningen mellem Tommerup Stationsby vandværk og Tommerup Bys vandværk. Begge
vandværker har et betydeligt overskud i indvindingstilladelser og kunne være oplagte leverandører af vand til trykprøvningen.
Det vurderes sammenfattende, at der overalt er mulighed for levering af vand til trykprøvning
af gasledningen. Da der anvendes vand fra eksisterende vandboringer med gældende indvindingstilladelser, vil der ikke være en væsentlig miljøpåvirkning forbundet med fremskaffelse af
vand til trykprøvningsprocessen.
I Tabel 2-1 er givet en oversigt over det forventede samlede vandforbrug til trykprøvning. Der
er desuden angivet et skønnet maksimalt vandforbrug fordelt på kommuner. Et vandforbrug
større end det forventede kan komme på tale hvis længden af trykprøvesektioner øges som
omtalt i afsnit 4. Hvis den praktiske tilrettelæggelse af trykprøvningen på en strækning ikke tillader genanvendelse af trykprøvevandet kan det ligeledes blive aktuelt at øge vandforbruget.
Endelig kan det være aktuelt at en større vandforsyning leverer trykprøvevand til trykprøvning i
en nabokommune.
I Tabel 2-1 er desuden angivet mulige leverandører af såvel det forventede som maksimale
vandforbrug. Det bemærkes at kun forsyningsvirksomhederne i Odense, Slagelse og Næstved
er kontaktet på dette tidlige planlægningsstadie. De øvrige mulige leverandører er identificeret
på grundlag af de kommunale vandforsyningsplaners oplysninger om indvindingstilladelser og
faktisk indvundne vandmængder på tidspunktet for planernes udarbejdelse. Generelt er de
større vandforsyningers indvindingstilladelser så rummelige, at levering af det maksimale vandforbrug til trykprøvning ikke anses for et problem.
Kommune

Varde
Vejle
Vejen
Kolding
Middelfart
Assens
Dok.19/04444-1

Vandforbrug
Forventet
m3
3000
0
3000
3000
3000
3000
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Vandforbrug
Maximum
m3
3000
0
3000
6000
3000
6000

Mulig leverandør

Klinting Vandværk
Seest Vandværk
TRE-FOR Svenstrup
Kerte og omegn
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Odense
Faaborg-Midtfyn

6000
0

12000
0

Tommerup Stationsby
Tommerup By
VandCenter Syd
-

Kerteminde
Nyborg
Slagelse
Næstved
Faxe

0
0
3000
6000
0

0
0
6000
6000
0

SK Forsyning
NK Forsyning
-

I alt

30.000

-

Tabel 2-1 Forventet samlet vandforbrug fordelt på kommuner

3. Udledning af trykprøvevand
Der vil blive foretaget udledning af trykprøvevand på et antal lokaliteter afhængigt af den detaljerede planlægning af trykprøvningen. Den samlede mængde vand fra en sekvens af trykprøvninger vil være op til 3.000 m3, og udledningen vil have en varighed fra et til flere døgn.
Den samlede mængde af vand der skal udledes svarer til mængderne angivet i Tabel 2-1
Udgangspunktet for udledning af trykprøvevandet er, at dette sker til spildevandssystemet. Udledning til det offentlige spildevandssystem kan foretages efter tilladelse.
Udledning til kloak kræver en tilslutningstilladelse. Ved udledning til kloak foretages bundfældning og eventuelt filtrering af partikulært materiale (glødeskaller fra sammensvejsning af rørene og i mindre omfang jordpartikler). Udledning til kloak gennemføres med forsinkelse via en
tank, der placeres på allerede udlagte arbejdsarealer.
Som beskrevet er trykprøvevandet rent, fersk vand. Efter trykprøvningen er vandet som uddybet nedenfor fortsat rent (uforurenet). Normalt anses det for uønsket, at der tilføres rent vand
til spildevandssystemet ligesom det er forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger. Derfor
overvejes det at udlede trykprøvevandet på terræn med henblik på nedsivning.
Trykprøvevandet kan jf. nedenstående uden væsentlig miljøpåvirkning udledes til nedsivning
på terræn. Dette forudsætter dog, at de respektive kommuner bekræfter, at trykprøvevandet
kan udledes på terræn uden forudgående tilladelse. Uanset hvordan vandet afledes, opsamles
partikulært materiale (eksempelvis glødeskaller fra svejseprocessen og jordpartikler) ved at
lade vandet passere forsinkelsesbassiner i form af kamrede containere, hvor glødeskaller og
jordpartikler bundfældes. Slam fra forsinkelsesbassiner med bundfældning disponeres til godkendt modtager efter anvisning fra kommunen.
Hvis vandet udledes på terræn kan vandet filtreres for eventuelle finere jordpartikler, som kan
være tilbage i trykprøvevandet. Ved udledning på terræn kan vandet desuden med fordel udledes på fiberdug eller til en gravet rende med henblik på opsamling af udfældet okker. Udledning på terræn vil udelukkende ske på landbrugsarealer efter aftale med pågældende lodsejer.
Det udledte vand må ikke kunne medføre påvirkning på vandløb eller omgivende sårbare naturområder som følge af sedimenttransport, okkerudfældninger mv. Udledning på terræn kræver desuden at der kan identificeres en egnet lavning i terrænet, typisk af størrelsesorden 5000
m2 ligesom de geologiske forhold skal tillade nedsivning af vandet. De respektive kommuner
orienteres om aftaler om udledning på terræn.
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Som nævnt ovenfor forventes tæring af blottet stål i rørene svarende til maksimalt 5 kg stål
forudsat en samlet opholdstid af vand i røret på ca. 2 måneder.
Stålrørene udgøres alt overvejende af jern (Fe > 95%). For stål i den aktuelle kvalitet (SMYS
485) er sammensætningen i øvrigt som angivet i Tabel 3-1.
Stof

Mn

Vægt
%

V

1,75

Nb

0,1

Ti

0,08

Cu

0,6

Cr

0,5

Ni

0,5

Mo

0,5

B

0,5

0,0005

Tabel 3-1 Stålsammensætning af gasrør
Det belyses i det følgende om vandet som følge af den skønnede marginale tæring af blottet
stål vurderes at være forurenet og i hvilken grad.
De forventede maksimale koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet
på baggrund af sammensætningen af den forventede stållegering for rørledningen og en maksimal frigivelse af stål på 5 kg over 2 måneders eksponering af røret for vand. De beregnede
stofkoncentrationer er sammenholdt med drikkevandskvalitetskriterierne jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.
Stof
Maksimalt frigivet
Beregnet koncentration
µg/l
Kvalitetskriterium µg/l

Mn
82,5

V

29,2
50

5

Nb
4

Ti
30

Cu
25

Cr
25

Ni
25

Mo
25

B
0,025

1,7

1,3

10,0

8,3

8,3

8,3

8,3

0,01

-

-

2000

20

50

20

1

-

Tabel 3-2 Koncentrationer af opløste metaller og drikkevandskvalitetskrav
De stofkoncentrationer der maksimalt tilføres trykprøvevandet under ophold i ledningen vurderes ikke at give anledning til betænkelighed i forhold til grundvandet ved en udledning af
vandet på terræn.
Stålrørene består helt overvejende af jern. Foruden de ovennævnte stoffer er beregnet et jernindhold i trykprøvevandet på ca. 1700 µg/l. Det beregnede jernindhold overskrider således
drikkevandskvalitetskriteriet på 200 µg/l. Et højt jernindhold er imidlertid ikke usædvanligt i
grundvand og en eventuel udledning på terræn af trykprøvevand med relativt højt jernindhold
anses ikke for et problem, idet en del af jernet vil blive udfældet i jorden, og da jern desuden
filtreres fra som led i den traditionelle vandbehandling på vandværket.
Energinet har konsulteret tre kommuner om hvorvidt en udledning af trykprøvevandet på landbrugsjord kræver tilladelse udover, at der naturligvis skal træffes aftale med den pågældende
lodsejer.
Kolding, Odense og Næstved kommuner har samstemmende tilkendegivet, at man på baggrund af Energinets beskrivelse af det ovenstående ikke vurderer at udledning på terræn kræver tilladelse.
Hvis det bliver aktuelt at udlede vand fra trykprøvningen på terræn vil dette først ske efter forudgående dokumentation af at vandet er uforurenet. Vandkvaliteten vil blive dokumenteret
ved udtagning og analyse af prøver af trykprøvevandet før udledning.
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4. Afsluttende bemærkninger
I henhold til Arbejdstilsynets kravspecifikationer er ovenstående baseret på trykprøvning af rørsektioner med 3000 m3 vand svarende til ca. 4 km længde af en trykprøvesektion.
Muligheden for at trykprøve længere sektioner svarende til op til 6000 m3 har været drøftet
med Arbejdstilsynet, som har tilkendegivet, at man ikke er afvisende overfor længere sektioner.
De vandforsyninger, som er kontaktet, ser som beskrevet ovenfor ikke noget problem i at levere vand i mængder svarende til 6000 m3. Hvis vandmængden øges påvirker det ikke de beregnede stofkoncentrationer som følge af vandets opholdstid i røret. Konsekvenserne ved udledning påvirkes ikke af mængden af trykprøvevand udover at varigheden af udledningen øges
tilsvarende.

5. Bilag A Udfyldt VVM-ansøgningsskema
Vedlagt.
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Bilag 1
Ansøgningsskema
Vedrørende trykprøvningsproces i forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledning
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Som et led i Baltic Pipe projektet udbygger Energinet det
danske naturgasnet i form af en i alt ca. 210 km lang
gasrørledning (vist på oversigtskort i venstre kolonne).
På en del af strækningen, vil det eksisterende naturgasnet
blive anvendt. Det drejer sig om strækningen fra
Modtageterminal Nybro i Varde Kommune til
kompressorstation Egtved i Vejle Kommune.
Gasrørledningen planlægges installeret i 2020 på Sjælland
og i 2021 i Jylland og på Fyn. Baltic Pipe sættes i drift
oktober 2022.
Der vil også blive etableret strækninger på havet.
Trykprøvning af disse er ikke omfattet af denne ansøgning.
Inden den planlagte gasrørledning kan godkendes til
idriftsættelse, er det nødvendigt at gennemføre klargøring
og test af rørledningen.

Oversigt over Baltic Pipe anlægssektioner (grøn signatur).
Eksisterende gas infrastruktur vist med gul signatur.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for Baltic
Pipe projektet, som har været i offentlig høring fra den 15.
februar til den 12. april 2019. Denne ansøgning udgør et
supplement til miljøkonsekvensrapporten.
Der er til denne ansøgning vedlagt en projektbeskrivelse.
For yderligere baggrundsoplysninger om projektet henvises
til ’Miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe projekt på land’.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Energinet, Tonne Kjærs Vej 65, 7000 Fredericia

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Sif Zimmermann, 2949 4267, szi@energinet.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84
datum).

Der er tale om et strækningsanlæg, der forløber tværs hen
over Danmark på en ca. 210 km lang strækning.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter
såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som
den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet)

Varde, Vejle, Vejen, Kolding, Middelfart, Assens, FaaborgMidtfyn, Odense, Kerteminde, Nyborg, Slagelse, Næstved
og Faxe.

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For
havbrug angives anlæggets placering på et søkort.

Ej vedlagt, der henvises til materiale udarbejdet i
forbindelse med miljøkonsekvensrapporten.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for

Målestok angives: ej vedlagt, jf. ovenfor.

strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne

Ja

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Nej
x

x

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1:
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13 a

Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet
omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende
ejer, matr. nr. og ejerlav

Der er tale om et i alt 210 km langt strækningsanlæg. Det
vides endnu ikke, hvilke arealer, der vil blive taget i
anvendelse til de planlagte aktiviteter.
Aktiviteterne vil foregå på udvalgte arbejdsarealer, der
allerede er udpeget og anvendt i forbindelse med
projektet. Disse fremgår af kortmateriale vedlagt som bilag
til miljøkonsekvensrapporten.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige
samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Ingen ændringer i forhold til miljøkonsekvensrapporten.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med
projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i
forbindelse med projektet

Der vil ikke være behov for grundvandssænkninger i
forbindelse med trykprøvningsprocessen.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Trykprøvning sker i sektioner, og der skal anvendes
minimum 3000 m2 vand til aktiviteten. Der anvendes fersk
vand fra vandværker med tilstrækkelig kapacitet eller
nærliggende boringer under de beskrevne forudsætninger i
projektbeskrivelsen. Der er principielt mulighed for at
benytte råvand direkte fra en eksisterende kildeplads eller
fra markvandingsboringer under forudsætning af at
boringerne har en indvindingstilladelse, der overstiger det
normale årlige forbrug med en mængde der minimum
svarer til behovet ved trykprøvningen. Hvis den gældende
indvindingstilladelse er tilstrækkelig, er ansøgning om
indvinding af vand til trykprøvning ikke nødvendig.

Herudover ingen ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

Det forventede vandforbrug vil i alt være ca. 30.000 m3
vand, og det maksimale vandforbrug vil være 45.000 m3.
Der henvises til projektbeskrivelse for uddybning af
vandforbrug fordelt på kommuner og mulige leverandører.
Vandfyldningen forventes at tage 2-3 dage, og varigheden
af selve trykprøvningen vil være af størrelsesorden 2-5
dage. Efter godkendt trykprøvning vil den prøvede sektion
af rørledningen blive tømt. Som udgangspunkt vil vandet
blive genanvendt til trykprøvning af efterfølgende
sektioner, og det forventes, at genanvendelse kan ske hen
over 20-30 km rørledningsstrækning.
De eksakte perioder for trykprøvning kendes ikke endnu,
da denne del af anlægsarbejdet ikke er detailplanlagt.
Der vil blive foretaget udledning af vand fra trykprøvningen
på en række lokaliteter langs rørledningsstrækningen, hvis
antal og placeringer afhænger af den detaljerede
planlægning af trykprøvningen. Den samlede mængde af

vand, der skal udledes, svarer til mængden af vand, der
anvendes til trykprøvningen.
Den samlede mængde vand fra en sekvens af
trykprøvninger vil være op til 3.000 m3, og udledningen vil
have en varighed fra et til flere døgn. Udledning sker til
kloak, hvilket kræver en tilslutningstilladelse, eller på
terræn under forudsætning af, at det ikke vil kræve en
udledningstilladelse. Energinet er i dialog med udvalgte
kommuner om en afklaring af dette. Ved udledning til kloak
foretages kun bundfældning og eventuelt filtrering af
partikulært materiale. Udledning til kloak gennemføres med
forsinkelse via en tank, der placeres på allerede udlagte
arbejdsarealer
Hvis vandet udledes på terræn kan vandet filtreres for
eventuelle finere partikler, som kan være tilbage i
trykprøvevandet (jordpartikler og glødeskaller fra
sammensvejsning). Ved udledning på terræn kan vandet
desuden med fordel udledes på fiberdug eller til en gravet
rende med henblik på opsamling af udfældet okker.
Udledning på terræn vil udelukkende ske på
landbrugsarealer efter aftale med pågældende lodsejer.
Udledning på terræn kræver desuden at der kan
identificeres en egnet lavning i terrænet, typisk af
størrelsesorden 5000 m2 ligesom de geologiske forhold skal
tillade nedsivning af vandet. Det udledte vand må ikke
kunne medføre påvirkning på vandløb eller omgivende
sårbare naturområder som følge af sedimenttransport,
okkerudfældninger mv. De respektive kommuner orienteres
om aftaler om udledning på terræn.
Uanset hvordan vandet afledes, opsamles partikulært
materiale (eksempelvis glødeskaller fra svejseprocessen og
jordpartikler) ved at lade vandet passere gennem
forsinkelsesbassiner i form af kamrede containere, hvor
partikler bundfældes. Slam fra forsinkelsesbassiner med
bundfældning disponeres til godkendt modtager efter
anvisning fra kommunen. Der henvises til
projektbeskrivelsen for uddybning af ovenstående.
Der vil ikke være behov for råstoffer, øget affald, blive
udledt spildevand eller være behov for håndtering af
regnvand i forbindelse med trykprøvningsprocessen. Der er
ingen ændringer i den samlede anlægsperiode i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.
Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen

Der er ingen ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Der er ingen ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

Projektets karakteristika

Ja

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig

Nej Tekst
x

Ingen ændring i forhold til

vandforsyning?

miljøkonsekvensrapporten

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår
eller en branchebekendtgørelse?

x

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår
eller krav i branchebekendtgørelsen?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?

x

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt.
12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne
overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?
Projektets karakteristika

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 10

x
Ja

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 14.

Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
BAT-konklusioner, der ikke vil kunne
overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt
fastsatte støjgrænser?

x

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om
ekstern støj fra virksomheder
(Støjvejledningen)
Miljøstyrelsen 2017: Vejledning om
regulering af visse midlertidige aktiviteter.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

Når rørledningen er blevet vandfyldt, bliver
den lukket og sat under tryk. Trykket øges
til et niveau, der er højere end det
maksimale fremtidige driftstryk. Ved at
måle om trykket forbliver stabilt over en
periode på forventet 2-5 dage, vil man
kunne registrere, hvorvidt rørledningen er
intakt. Hertil benyttes en generator der har
en kildestyrke på 106 dB og som i
afstanden 50/100/300 m har et støjniveau
på 59/52/41 dB. Generatoren vil blive
støjdæmpet, så den ikke støjer over 40 dB
ved nærmeste bolig i perioden 18-07 (nat).
Tømning af gasrørledningen vil også ske
under tryk, hvor ovenstående ligeledes vil
være gældende.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne x
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening?
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.
x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne x
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
Projektets karakteristika
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

Ja

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

Nej Tekst
x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og
omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

x

Projektets placering

Ja

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?

Ikke relevant.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer?

x

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af
udlagte råstofområder?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

Projektets placering

Ja

Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor
et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede
træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen
af en rejst fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

A

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

I miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe
projektet er det beskrevet, hvor der findes
beskyttet natur indenfor projektområdet for
gasrørledningen. Aktiviteterne forbundet
med trykprøvning vil dog ske på allerede
udlagte arbejdsarealer i forbindelse med
Baltic Pipe projektet. Alle disse arealer
ligger på landbrugsjord i tilknytning til
eksisterende vejarealer, og der vil ikke
kunne ske en påvirkning af beskyttede § 3områder.
Eventuel udledning på terræn vil ske efter
aftale med de berørte kommuner med
henblik på at undgå tilledning af vand til
eller på anden måde ske påvirkning af
beskyttet natur.
I miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe
projektet er det beskrevet, at der findes
flere bilag IV-arter indenfor projektområdet
for gasrørledningen. Aktiviteterne forbundet
med trykprøvning vil dog ske på allerede
udlagte arbejdsarealer i forbindelse med
Baltic Pipe projektet. Alle disse arealer
ligger på landbrugsjord i tilknytning til
eksisterende vejarealer, og aktiviteterne vil
ikke medføre en påvirkning på bilag IVarter.
Eventuel udledning på terræn vil ske efter
aftale med de berørte kommuner med
henblik på at undgå tilledning af vand til
områder, som kan medføre en påvirkning af
beskyttede arter.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede
område.

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder,
habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

I miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe
projektet er det beskrevet, at
projektområdet for gasrørledningen krydser
Natura 2000 områder ved:
•
•
•

Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og
Hennegårds Klitter (N83/H72)
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og
Lindved Å (N114/H98)
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen,
Holmegårds Mose og Porsmosen
(N163/H194).

Herudover grænser gasledningen op til eller
er placeret i nærheden af Natura 2000
områderne:
•
•

Svanemose (N226)
Lillebælt (N112)

Aktiviteterne forbundet med trykprøvning
vil dog ske på allerede udlagte
arbejdsarealer i forbindelse med Baltic Pipe
projektet. Alle disse arealer ligger på
landbrugsjord i tilknytning til eksisterende
vejarealer, og aktiviteterne vil ikke medføre
en påvirkning Natura 2000 områderne.
Eventuel udledning på terræn vil ske efter
aftale med de berørte kommuner således,
at der ikke kan ske en tilledning af vand til
eller ske anden påvirkning af Natura 2000
områderne.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer
af vandområder eller grundvandsforekomster?

36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?

x

x

Hvis vandet fra trykprøvningen udledes på
terræn filtreres vandet for eventuelle finere
partikler, som kan være tilbage i
trykprøvevandet. Ved udledning på terræn
kan vandet desuden med fordel udledes på
fiberdug eller til en gravet rende med
henblik på opsamling af udfældet okker.
Udledning på terræn vil udelukkende ske på
landbrugsarealer efter aftale med
pågældende lodsejer og kommunen. Det
udledte vand må ikke kunne medføre
påvirkning på vandløb eller omgivende
sårbare naturområder som følge af
sedimenttransport, okkerudfældninger mv.
Gasledningen føres gennem større
områder, hvor der er udpeget særlige
drikkevandsinteresser.
Vandet fra trykprøvningen kan medføre
tæring af blottet stål i rørene. De
forventede maksimale koncentrationer af
opløste metaller i trykprøvevandet er
beregnet på baggrund af
sammensætningen af den forventede
stållegering for rørledningen og en
maksimal frigivelse af stål på 5 kg over 2
måneders eksponering af røret for vand
(der henvises til projektbeskrivelsen for
uddybning). De stofkoncentrationer der
maksimalt tilføres trykprøvevandet under
ophold i ledningen vurderes ikke at give
anledning til betænkelighed i forhold til
grundvandet ved en udledning af vandet på
terræn.

Det beregnede jernindhold i
trykprøvevandet er ca. 1700 µg/l hvilket
overskrider drikkevandskvalitetskriteriet på
200 µg/l. Et højt jernindhold er imidlertid
ikke usædvanligt i råvand og jern filtreres
fra som led i den traditionelle
vandbehandling på vandværket.
Vandkvaliteten vil blive dokumenteret ved
udtagning og analyse af prøver af
trykprøvevandet før udledning.
Samlet set vurderes det, at aktiviteter
forbundet med trykprøvningsprocessen ikke
kan medføre en risiko for
drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?

x

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er
udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

x

39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?

x

Projektets placering

Ja

Nej Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

x

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse
eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Energinet er på nuværende tidspunkt og
vidensgrundlag ikke bekendt med, at der
kan være planlagt andre aktiviteter i
området, som kan medføre en kumulativ
påvirkning. Der indhentes vand fra
eksisterende vandværker eller –boringer,
som har den fornødne kapacitet og
overskud til at levere trykprøvevandet. Der
er konstateret flere mulige kilder til levering
af vand langs med gasrørledningen.
Udledning af vand vil ske til kloak eller efter
aftale med lodsejer/kommune til terræn,
såfremt det ikke kræver en
udledningstilladelse. På baggrund af
ovenstående vil der løbende være mulighed
for at afklare eventuelle risici for kumulative
effekter, som kan håndteres og afværges
ved tilpasning af trykprøvningsprocessen.

Uanset afledningsmetode opsamles
partikulært materiale ved at lade vandet
passere gennem forsinkelsesbassiner med
kamrede containere, hvor partikler
bundfældes
Udledning til kloak gennemføres med
forsinkelse via en tank, der placeres på
allerede udlagte arbejdsarealer.
Udledning af vand til terræn sker kun
såfremt det ikke kræver en
udledningstilladelse og såfremt det kan ske
uden påvirkning på vandløb, beskyttet
natur, bilag IV-arter og Natura 2000
områder (sedimenttransport,
okkerudfældninger mv.).

Forud for udledning af vand fra
trykprøvning dokumenteres vandkvaliteten
ved udtagning og analyser.
Generatoren, der anvendes til at sætte
gasrørledningen under tryk, vil blive
støjdæmpet, så den ikke støjer over 40 dB
ved nærmeste bolig i perioden 18-07 (nat).
Løbende dialog med de kommunale
myndigheder om øvrige projekter, der kan
medføre en væsentlig negativ kumlativ
effekt mhp. tilpasning af projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___1215-05-2019____________________ Bygherre/anmelder:______Energinet v. Sif Zimmermann______________
Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
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1. Indledning
Dette notat beskriver ændringer til Baltic Pipe projektet for så vidt angår kompressorstationen
ved Everdrup og de heraf følgende miljøpåvirkninger. Notatet skal sammen med miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe projektet danne grundlag for Miljøstyrelsens vurdering af, om der
kan gives § 25-tilladelse til projektet. Beskrivelserne i dette notat udgør et supplement til og
præcisering af miljøkonsekvensrapporten og fokuserer primært på at beskrive de ændringer,
der skal gennemføres og de heraf følgende miljøpåvirkninger.
Miljøkonsekvensrapport for Baltic Pipe projektet har været i offentlig høring i perioden fra den
15. februar til den 12. april 2019. I den forbindelse er der indkommet en del høringssvar fra
både borgere og Næstved Kommune, som vedrører kompressorstationen ved Everdrup. Høringssvarene peger blandt andet på, at der bør etableres volde omkring stationsanlægget for at
mindske den visuelle påvirkning allerede fra starten, når anlægget er opført.
Energinet har en vis mængde jord i overskud, som kan bruges til dette formål, og Energinet er
indstillet på at imødekomme ønsket om etablering af volde/afskærmende terrænregulering i
det omfang, der er jord til rådighed inde på området. Dette af hensyn til fortsat at opnå jordbalance og for at undgå yderligere transport til og fra området. Terrænændringerne medfører
behov for at ændre projektafgrænsningen i det nordøstlige hjørne.
Desuden er der kommet ny viden fra yderligere geotekniske undersøgelser, som medfører en
ændring i, hvordan den nye vej og vejbro over Krobæk udføres, ligesom det bebyggede areal
på kompressorstationen skal præciseres.

Figur 1-1 Oversigtsplan kompressorstation (fra miljøkonsekvensrapport)
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2. Afgrænsning af miljøemner
Etablering af de afskærmende terrænændringer sker tæt omkring selve stationsarealet, og der
vil kun blive anvendt overskudsjord fra byggemodning af området. Det betyder, at der ikke vil
være øget transport til og fra anlægsarealet, og den anvendte jord vil ikke afvige fra det, som
allerede findes i området. Den anvendte jord er landbrugsjord og vil som udgangspunkt anses
som ren.
Terrænændringerne vil medføre en landskabelig og visuel forandring i forhold til det, som er
beskrevet i miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe, og der kan være en ændring i anlægsstøj
for så vidt angår varighed af anlægsarbejdet og støjniveau. Miljøpåvirkninger af disse emner vil
derfor blive beskrevet i dette notat for både anlægs- og driftsfase. Gennemførelse af terrænændringer forventes ikke at medføre en ændret påvirkning eller kræve nye afværgeforanstaltninger i forhold til de bilag IV-arter og padder samt beskyttet natur på området, hvilket er underbygget i notatets afsnit 5.2 og 5.3.
De ændrede miljøpåvirkninger, som følge af den nye placering af vej og vejbro over Krobæk, vil
i forhold til de allerede behandlede miljøpåvirkninger i miljøkonsekvensrapporten, primært
handle om anlægsstøj og en præcisering af anlægsmetode. Det skyldes blandt andet, at vejbroen kræver pilotering, og dette forhold er ikke behandlet i miljøkonsekvensrapporten, og at
placeringen af den nye adgangsvej flyttes længere mod nord.
Der forventes ikke at ske påvirkninger på natur- og vandløbskvalitet for Krobæk samt bilag IVarter, som potentielt kan forefindes langs Krobæk (hasselmus) og i beskyttede søer på stationsarealet ud over det, som allerede er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Dette er begrundet i afsnit 6.
Endelig vil der blive foreslået afværgeforanstaltninger i relevant omfang.

3. Projektbeskrivelse
3.1 Terrænregulering omkring kompressorstation
Indretning og anlægsarbejdet for kompressorstationen er beskrevet i afsnit 3.4 i miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe. Etablering af terrænregulering vil ikke medføre ændringer i
anlægsmetode for stationsanlægget ud over øget jordarbejde.
Kompressorstationen er placeret i et kuperet terræn, og der skal generelt ske en del terrænregulering i forbindelse med byggemodning og etablering af såvel kompressorstation og transformerstationen. Begge de to tekniske anlæg skal etableres på plane flader, angivet med hvid
skravering på figur 3-1 nedenfor.
Det er beregnet, at der kan fremskaffes ca. 30-000 – 40.000 m3 jord til indarbejdelse af afgrænsende terrænregulering omkring stationsanlægget. Der vil kun blive anvendt jord fra selve
projektområdet, så ændringen af terrænet vil ikke medføre øget anlægstrafik til og fra området. Den afgrænsende terrænregulering forventes at ske samtidig med de øvrige terrænreguleringer på området og anslås at kunne medføre 1 – 2 ugers ekstra jordarbejde.
Terrænreguleringerne er vist på figur 3-1 nedenfor. De gennemføres primært i områdets nordvestlige (nr. 1) og sydvestlige (nr. 2) del, samt i et område lige sydøst (nr. 3) og øst for målebygningen og de øvrige gastekniske anlæg (4). Terrænet modelleres, så der opnås en højdeforskel fra det oprindelige terræn på mellem 2 og 3 m.
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Figur 3-1 – ny terrænplan for området ved kompressorstation. Supplerende terrænbearbejdninger er afgrænset med rød stiplet linje.
Til gennemførelse af terrænændringerne anvendes der samme typer maskiner, som beskrevet
i miljøkonsekvensrapporten, men det kan komme på tale, at der skal bruges én ekstra gravemaskine og én ekstra dozer til arbejdet. Terrænændringerne vil blive udført samtidig med byggemodning af resten af arealet, så der hurtigst muligt opnås en vis visuel afskærmning til byggeområdet.
Terrænændringerne vil blive etableret med en sådan hældning, at de efterfølgende kan beplantes på ydersiden. På den måde vil der hurtigere ske en afskærmning af anlægget ud mod
omgivelserne. Beplantningsbæltet vil fortsat blive etableret samme sted og med samme omfang som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Det forventes, at plantesammensætningen vil
indeholde en højere mængde stedsegrøn bevoksning, som ønsket i en del af høringssvarene.
Sammensætningen af planter skal dog fortsat være forenelig med en hasselmusvenlig beplantning.
Terrænændringerne vil medføre behov for at ændre på projektområdeafgræsningen i det
nordøstlige hjørne, således at de er placeret indenfor projektområdet for stationsarealet. Afgrænsningen vil lokalt blive flyttet knap 80 m mod øst (ud for terrænændring nr. 4 vist på figur
3-1). Dette vil fordre ændringer i forhold til plangrundlaget for området.

3.2 Etablering og placering af adgangsvej
Anlægsmetode for etablering af adgangsvej er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit
3.4.2 (s. 69) og afsnit 3.4.3 (s. 70), og den er fortsat gældende. Placeringen af vejen ligger dog
nu fast, da der ikke længere arbejdes videre med den alternative løsning fra Tågeskovvej/Hestehavevej.
De efterfølgende geotekniske forundersøgelser i området har vist, at der er meget blød bund i
den sydlige del af den mark, hvorpå den nye adgangsvej skal anlægges. Det er derfor nødvenDok.19/04444-2
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digt at anlægge dele af den nye adgangsvej længere mod nord end forventet. Det betyder, at
en længere strækning af anlægsarbejdet for vejen vil foregå tættere på ejendommens bolig
(Rønnedevej 12) end beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Selve indkørslen til Rønnedevej vil
dog blive anlagt længere mod syd end beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Figur 3-2 Forventet udformning og placering af ny adgangsvej

Figur 3-3 Oprindeligt forslag til udformning og placering af ny adgangsvej vurderet i miljøkonsekvensrapporten

3.3 Vejbro
Som allerede beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (s. 308) skal den nye adgangsvej krydse
Krobæk og heraf fremgår det, at det vil ske enten ved etablering af en bro eller en rørbro.
Energinet har efterfølgende besluttet, at den nye bro skal udgøres af en in-situ støbt bro af
hensyn til funderingsforhold og for at friholde en ca. 1,5 m bred passage, hvor fauna kan passere under broen langs vandløbets bredder. Ydermere indskrænkes broen til en bredde af 6,5
meter for at minimere broanlægget mest muligt dog under hensyn til en hensigtsmæssig passage for trafikken til og fra anlægsområdet. Alle arealer omkring vandløbet, som kan blive påvirket af anlægsarbejdet, retableres efterfølgende efter aftale med Næstved Kommune.
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Forud for opstart af broarbejdet etableres forventeligt to regnvandsbassiner/sedimentationsbassiner vist på figur 3-2. Alt opsamlet regnvand i forbindelse med broarbejdet vil således blive ledt via disse. Anlæggelsen af broen vil ikke berøre selve vandløbet eller
brinker i et sådant omfang, at der vil ske nedstrøms sedimentation.
Selve brodækket udgøres af præfabrikerede elementer, som løftes ind med kran og placeres
oven på spunsvægge med insitu-støbte armerede betonhoveder. Betonhovederne sammenstøbes på stedet. Denne fremgangsmetode benyttes for at minimere montagetiden.
Broen får sætningsplader for at sikre mod bump ved overkørsel af broen. Der benyttes spunsvægge til broens fløjvægge, som danner en bagudrettet vinkel væk fra Krobækken.
Nedenstående figur 3-4 viser en skitse af broens opbygning. Autoværn og betonhoved på
fløjvægge er ikke vist på skitsen.

Figur 3-4 – Skitse med opbygning af bro over Krobæk
Brounderstøtningerne funderes primært med spunsvægge, der nedrammes, eventuelt med
supplerende rammede pæle til lodret bæreevne. Det forventede antal emner (spunsvæg/pæl)
til nedramning vil være ca. 14 spunsvægge + evt. ca. 6 pæle på hver side, det vil sige i alt ca. 40
emner. Nedramning af hvert emne, vil i gennemsnit tage ca. 2 timer. Samlet periode, hvor der
rammes, vil pågå i 1-2 uger og udelukkende i dagtimerne 7-18. Alle arealer retableres efterfølgende.
Spændlængde

Frihøjde over
eksisterende
brink

Frilængde
vandret til eks.
brink

Afstand
mellem autoværn

Bro bredde

8,5 m

≥ 1,0 m

≥ 1,5 m

5,9 m

6,5 m

Tabel 1 – Bro over Krobæk, hovedmål
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3.4 Bebygget areal på kompressorstation
Det fremgår af miljøkonsekvensrapportens projektbeskrivelse vedr. kompressorstationen (afsnit 3.4.2), at bebyggelsen på stationsarealet vil udgøre ca. 4000-5000 m2. Hertil kommer en
eventuel bygning til måling af gas på ca. 700 m2, som vil være ca. 6 m høj.
Arealangivelsen for bebyggelsen skal præciseres, da byggeriet omfatter et samlet areal på knap
6200 m2 inkl. målebygning. Dette er visualiseret i miljøkonsekvensrapportens bilag C, og det er
således kun teksten, der ikke er retvisende. Desuden er det afklaret, at der kun vil blive opført
tre kompressorbygninger.

4. Landskabelig påvirkning
De eksisterende landskabelige forhold omkring kompressorstationen er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 11.8.1 (s. 268), og den landskabelige påvirkning af kompressorstationen er beskrevet i rapportens afsnit 11.8.2 hvad angår anlægsfasen og i afsnit 11.8.3 for driftsfasen.

Figur 4-1 Dronefoto se fra syd mod nord over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i baggrunden.
Det fremgår blandt andet af miljøkonsekvensrapporten, at ’På grund af det 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 søges undgået’.
Som nævnt i indledningen peger flere høringssvar fra omkringboende og andre borgere på, at
der bør etableres volde, som kan afskærme stationsanlægget og dæmpe den visuelle påvirkning. Næstved Kommune tilslutter sig dette og påpeger desuden, at voldene bør udføres, så de
bedst muligt indpasses i landskabet og bidrager til oplevelsen af landskabet.
Energinet har fået udarbejdet en ny terrænplan hos en rådgivende landskabsarkitekt, hvor den
mængde overskudsjord, der er til rådighed fra byggemodningen, er placeret strategisk omkring
stationsanlægget. Kriterierne for placering af jorden er, at terrænbearbejdningerne skal give
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størst mulig effekt, men at de samtidig skal udføres under størst mulig hensyn til det eksisterende landskab.
På baggrund af analyser af det eksisterende terræn og de nødvendige terrænændringer for
kompressorstationen og transformerstationen er der udarbejdet et forslag, hvor de nye terrænreguleringer ønskes placeret tæt omkring stationsanlægget. Her skal der i forvejen skal ske
terrænreguleringer, og her vil den afskærmende effekt vil være størst. Samtidig er terrænændringerne udført med blødt afrundede kurver ud mod det omgivende landskab med henblik på
bedst mulig indpasning og harmoni med det omgivende terræn.

4.1 Anlægsfasen
Som nævnt ovenfor, ønskes de supplerende terrænreguleringer gennemført tæt omkring stationsanlægget og i tæt sammenhæng med områder, hvor der i forvejen skal ske terrænreguleringer. Påvirkning af de generelle terrænreguleringer for stationsarealet er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 11.8.2. Heraf fremgår det, at ’Anlægsarbejderne vil generelt fremstå eksponerede og være forstyrrende i nærområdet. Det gælder særligt for de nærmeste naboer langs Tågeskovvej og Rønnedevej, hvor også de nye adgangsveje kan 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 mindre.’
Jordarbejdet for de supplerende terrænændringer vil indgå som en integreret del af anlægsarbejdet for kompressorstationen. Terrænændringerne gennemføres som noget af det første og
kan hermed bidrage til i et vist omfang at skærme for visuelt indkig til anlægsområdet. Anlægsarbejdet vil primært være synligt i nærområdet omkring stationsanlægget og vil være midlertidigt (2-2,5 år). På baggrund af ovenstående vurderes terrænreguleringen ikke at udgøre en
væsentlig negativ påvirkning for så vidt angår anlægsfasen.
Hvad angår etablering af den nye adgangsvej vil beskrivelsen og vurdering af påvirkning være
dækket af miljøkonsekvensrapporten, da det er samme type anlæg, der etableres, blot med en
let ændret placering.

4.2 Driftsfasen
Den landskabelige påvirkning af kompressorstationen og afgangsvejen i driftsfasen er beskrevet på side 272 i afsnit 11.8.3 i miljøkonsekvensrapporten, og her fremgår det, at ’Når anlægget er etableret vil landskabet og den visuelle oplevelse af og omkring stationsområdet blive
ændret markant, da den nye station har en anseelig størrelse og indeholder nye tekniske anlæg
som vil være synlige i nærområdet. 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……’.
Om terrænændringer fremgår det desuden at ’ På grund af det 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 søges undgået…’.
Den samlede påvirkning er vurderet således: Samlet set vurderes påvirkningen fra den kommende kompressorstation at være moderat i nærområdet. Det skyldes, at stationen har et stort
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volumen og en markant teknisk karakter. Desuden indeholder den elementer med en højde på
op til 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 mindre, da terræn og beplantning generelt vil skærme udsynet til stationen. Indimellem vil stationens højeste elementer være synlige,
men det vurderes at være i begrænset omfang. ’
De planlagte terrænændringer vil, når de er etablerede, fremstå som et integreret element i
sammenhæng med den øvrige del af stationsanlægget. Terrænændringerne er søgt indpasset i
det eksisterende terræn ved at skabe bløde terrænreguleringer ud mod det omgivende landskab, mens de ind mod stationsanlægget har fået en stejlere hældning. De blødt formede kurver på ydersiden af terrænændringerne muliggør, at der stadig kan skabes ordentlige vækstbetingelser for den beplantning, der skal etableres i plantebæltet omkring stationsanlægget.

Figur 4-2 Panoramafoto – eksisterende terræn

Figur 4-3 Panoramafoto – med terrænændringer og 1 m høj bevoksning
Da terrænændringerne er op til 3 m høje i forhold til eksisterende terræn, vil de primært være
synlige set fra nærområdet fra nordvest, vest og øst. Det skyldes, at eksisterende bevoksning
mod nord og læhegn og et beskyttet dige syd for stationsanlægget vil skærme/sløre for indkig
fra de to retninger. Det vil samtidig også være fra disse områder, at terrænændringerne vil
have størst effekt i forhold til at skærme for det visuelle indkig på de nedre dele af stationsanlægget. Når træer og buske i plantebæltet vokser til og skaber et dække både ved jorden og
højere oppe, vil terrænændringerne fremstå mindre synlige.
Terrænændringerne vil ud over at skjule de nederste dele af anlægget medvirke til at beplantningen hurtigere vil skærme for indkig til det tekniske anlæg, da beplantningen etableres 2-3 m
højere over terræn end planlagt.
Samlet set vurderes det, at de planlagte terrænændringer bidrager til at dæmpe den visuelle
påvirkning af det tekniske anlæg, og at denne effekt desuden opnås hurtigere lidt hurtigere. Da
ændringerne desuden udføres under hensyn til det eksisterende landskab og terræn, vurderes
terrænændringerne ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning.
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Ovenstående vurdering er baseret på supplerende visualiseringer, der viser terrænændringerne set fra relevante punkter i nærområdet. Visualiseringerne er vedlagt som bilag B.

5. Påvirkninger som følge af støj
5.1 Anlægsfasen
Støjpåvirkningen fra anlægsarbejder omkring kompressorstationen er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.4.1.2, s. 144 - 150. Beskrivelsen omfatter både anlægsarbejdet for
selve kompressorstationen og adgangsvejen samt den kumulative effekt med de arbejder, der
skal gennemføres for gasrørledningen i området.
Støjpåvirkningen er vurderet til at være ikke væsentlig for såvel anlægsarbejdet på anlægsområdet for selve kompressorstationen som for anlægsområdet for gasledningen. Vurderingen
begrundes med, at de nærmeste boliger til anlægsområderne for såvel gasledningen som for
selve kompressorstationen ligger længere væk end 200 m og at de anlægsarbejder, der skal
gennemføres for anlægsområderne i denne afstand vil støje langt under 70 dB og kun vil blive
gennemført i dagsperioden mellem 7-18 på hverdage og i perioden 07.00 – 14.00 på lørdage.
Arbejdet med jordflytning vil ligeledes kun finde sted i perioden 7-18 på hverdage/07.00-14.00
på lørdage.
5.1.1 Etablering af terrænændringer
Arbejdet med opbygning af nye terrænændringer langs kanten af anlægsområdet for kompressorstationen finder sted inden for det anlægsområde, der er vurderet i miljøkonsekvensrapporten. De nærmeste boliger ligger således alle over 200 m væk fra områdets kant, hvor terrænændringerne skal etableres. De forhøjede arealer opbygges af materiale der stammer fra anlægsområdet, og vil derfor ikke blive transporteret til udefra. Terrænændringerne vil formentligt blive udført med det anlægsmateriale til jordflytning, der allerede er omfattet at de udførte
miljøvurderinger. Arbejdet kan dog betyde, at der er behov for yderligere entreprenørmaskiner
(én stor gravemaskine samt én dozer) end forudsat i den oprindelige vurdering.
Såfremt der benyttes yderligere en gravemaskine samt en dozer i forbindelse med etablering
af terrænændringerne, skal støjbidraget fra denne aktivitet adderes til den anlægsstøj, der
allerede findes i området. En stor gravemaskine samt en dozer har (jf. miljøkonsekvensrapportens bilag A) et samlet støjbidrag på maksimalt 62 dB i en afstand af 100 m og 51 dB i en afstand af 300 m (der er her forudsat maksimal støj med en konstant drift af begge maskiner).
Støjniveauet fra den ekstra aktivitet i 200 m afstand ligger således mellem 62-51 dB og dermed
betydeligt under 70 dB. Der er i miljøkonsekvensrapporten redegjort for at støjen fra forskellige kombinationer af anlægsoperationer omkring kompressorstationen ligeledes er langt under
70 dB. Da decibel er en logaritmisk enhed vil addering af to lige store lydindtryk resultere i et
lydindtryk, der er 3 dB højere. Det yderligere støjbidrag fra eventuelle yderligere anlægsmaskiner i forbindelse med etablering af terrænændringer vurderes på denne baggrund ikke at give
anledning til en væsentlig støjpåvirkning af de nærmeste naboer.
5.1.2 Etablering af adgangsvej
Der etableres en vej fra Rønnedevej til anlægsområdet, som vil ligge tæt på ejendommens
bolig, Rønnedevej 12. Indkørslen til området er med det nye forslag nu flyttet længere mod syd
end beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. I miljøkonsekvensrapporten er det angivet, at der
vil være ca. 40 m fra den nye adgangsvej op til boligen, men med den nye placering vil indkørslen ligge mere end 50 m fra ejendommens bolig (vist på figur 3-2 og 3-3).
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Påvirkningen af boligen fra anlæg af vejen og transport langs denne er vurderet i miljøkonsekvensrapporten til at være en væsentlig påvirkning af ejendommen. I det vurderede vejforløb i
miljøkonsekvensrapporten drejede vejen mod syd væk fra boligen umiddelbart efter indkørslen. Med det nye vejforløb fortsætter vejen forbi boligen mod anlægsområdet. Boligen vil med
den nye placering af vejen fortsat blive udsat for støj på op til 69 dB(A) i forbindelse med anlæg
af vejen (støj fra en gravemaskine og en dozer, der arbejder kontinuerligt i hele dagsperioden)
og indtil vejen er anlagt. Boligen vil endvidere, som vurderet i miljøkonsekvensrapporten, blive
udsat for støj fra lastbiler, der fragter materiel, og som passerer boligen fra Rønnedevej til
anlægsområdet. Støjen fra en lastbil, der passerer boligen i en afstand af 50 m, er beregnet til
54 dB(A). Det må forventes, at der i perioder kan være daglig trafik med lastbiler til anlægsområdet. Trafikken vil kun foregå 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage. Ud over tung trafik med
lastbiler, vil der gennem hele anlægsperioden være trafik med biler med mandskab til og fra
anlægsområdet. Denne trafik forventes at have spidsbelastning først og sidst på dagen.
5.1.3 Etablering af vejbro
I forbindelse med etableringen af vejbroen over Krobæk er det nu besluttet at ramme spuns og
eventuelt pæle i forbindelse med etablering af brohoveder. Aktiviteten med ramning er ikke
medtaget i vurderingen af støjpåvirkningerne fra anlægsarbejderne ved kompressorstationen i
miljøkonsekvensrapporten, hvorfor den beskrives og vurderes i dette notat.
Ramningen foretages i en afstand af minimum 225 m fra nærmeste bolig. Arbejdet foretages
udelukkende på hverdage i perioden 7-18 og forventes maksimalt at vare 1,5 - 2 uger. Ramningen for hvert emne (spunsjern og eventuelt pæle) forventes at tage i gennemsnit ca. 2 timer
pr. emne. Der forventes ca. 14 spunsjern på hver side af vandløbet + evt. 6 pæle, det vil sig i alt
op til 40 emner. Støjniveauet forbundet til ramning (worst case situation), er beregnet at ligge
på hhv. 79, 72 og 62 dB(A) i en afstand af 50, 100 og 300 meter. Den nærmeste bolig, Rønnedevej 12, vil være påvirket af støj under 70 dB(A) og i en kort periode på maksimalt 2 uger.
Da støjen er kortvarig og da støjniveauet er under 70 dB(A) for nærmeste bolig vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Såfremt anlæg af broen finder sted samtidigt med anlæg af
vejen omkring boligen vurderes den kumulerede støjpåvirkning at være væsentlig. Der er ingen
støjpåvirkning fra broen i driftsperioden.

5.2 Driftsfasen
5.2.1 Støjberegning som følge af terrænbearbejdninger
Energinet har igangsat støjberegninger for kompressorstationen, som tager højde for de nye
terrænbearbejdninger. Støjberegningerne eftersendes hurtigst muligt.
5.2.2 Adgangsvej
I driftsperioden vil adgangsvejen blive benyttet af personale til kompressorstationen. Dette er
beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (afsnit 7.6.2.1) og er vurderet ikke væsentlig. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at det forventes, at op til 10 personbiler benytter adgangsvejen og at spidsbelastningen finder sted ved arbejdsdagens begyndelse og afslutning. Ud over
personbiler forventes få daglige vareleverancer.
5.2.3 Vejbro
Broen får sætningsplader for at sikre mod bump ved overkørsel af broen, og der vil derfor ikke
være en støjpåvirkning fra broen i driftsperioden.
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6. Påvirkning af overfladevand, beskyttet vandløb, bilag IV-arter og
beskyttede søer
6.1 Overfladevand og beskyttet vandløb
Påvirkning af Krobæk som følge af etablering af en ny bro er beskrevet på side 308 i miljøkonsekvensrapporten under afsnit 12.13.2. Der er vurderet på en løsning med såvel bro som rørbro. Der vil ikke være ændringer i forhold til den eksisterende beskrivelse af påvirkning på
vandløbet, hverken i anlægs- eller driftsfasen men nærværende notat præciserer udformningen af broen. Det vurderes således, at de nye oplysninger vedrørende brokonstruktion og etableringsmåde allerede er inkluderet i vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten.
Krobæk er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, og der er som sådan forbud mod at
ændre vandløbets tilstand. I miljøkonsekvensrapportens afsnit 12.13.2 er det beskrevet at
vandløbsstrækningen vil blive reetableret til samme eller bedre tilstand end tidligere. Det
fremgår af et høringssvar fra Næstved Kommune, at ved en fremtidig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, vil kommunen stille vilkår der sikrer, at dette arbejde bliver gjort. Næstved
Kommune er ligeledes myndighed i forhold til tilladelse fra vandløbsloven til etablering af den
nye bro.

6.2 Bilag IV-arter
Af miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at der potentielt kan forekomme hasselmus i bevoksningen langs Krobæk og padder i de to beskyttede søer inde på stationsarealet.
Påvirkning af hasselmus er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 18.6.3. Heraf fremgår
det, at det primært er fjernelse af vegetation i sommerperioden, der kan være problematisk. I
afsnit 19, s. 497 er det beskrevet, at der gennemføres afværgeforanstaltninger for hasselmus
blandt andet i form af udlægning af kvasbunker forud for, at der gennemføres fældning langs
Krobæk til etablering af vejbroen, og at anlægsarbejdet henlægges udenfor hasselmusens
aktive periode. Dette vil fortsat ske blot på lokationer tilpasset broens nye placering, og den
valgte brokonstruktion vil ikke medføre ændringer i forhold til påvirkninger af hasselmus, hverken i anlægs- eller driftsfasen.
Der er to beskyttede søer på stationsarealet. Den østlige sø på besigtigelsestidspunktet var
overskygget af pil og vandfladen var dækket af andemad. Faunaen var ligeledes fattig, og det
blev vurderet, at der ikke var behov for at udføre afværgeforanstaltninger af hensyn til bilag IVpadder eller andet dyreliv vedrørende dette specifikke vandhul. Det vestlige vandhul, samt
yderligere 3 vandhuller umiddelbart udenfor stationsarealet besigtiges i juni 2019 med fokus
på at kunne vurdere eventuelt omfang af afværgeforanstaltninger rettet mod bilag IV-padder.
Brug af eventuelle afværgeforanstaltninger er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit
18.8.2.

6.3 Beskyttede søer
Der er som nævnt ovenfor to beskyttede søer inde på stationsarealet. Søerne vil blive afskærmet under anlægsarbejdet, så der ikke sker en påvirkning heraf. Etablering af terrænændringerne omkring stationsarealet vil ikke medføre nogen påvirkning hverken i anlægs- eller driftsfasen på de beskyttede søer, da de ikke vil få en placering eller højde, der betinger en påvirkning eller yderligere beskygning af søerne.
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Figur 6-1 Beskyttede søer vist med blå markering og pil

7. Afværgeforanstaltninger
De beskyttede søer inde på kompressorstationens område vil blive afskærmet under anlægsarbejdet, så der ikke sker en påvirkning heraf.
Energinet forventer, at andelen af stedsegrøn beplantning i plantebæltet omkring stationsarealet vil blive øget efter aftale med Næstved Kommune.
Ramning i forbindelse med anlæg af bro over Krobæk vil kun ske på hverdage 7-18.

8. Kumulative effekter
Såfremt anlæg af adgangsvejen i nærheden af Rønnedevej 12 finder sted samtidigt med rammearbejderne for vejbroen, vil der være en kumulativ støjpåvirkning af boligen i perioden med
ramning.
De beskrevne projektændringer vil herudover ikke medføre væsentlige kumulative effekter ud
over de allerede belyste i miljøkonsekvensrapporten.

9. Manglende viden
Det vurderes, at de beskrevne ændringer er tilstrækkeligt belyst i forhold til at foretage en
vurdering af påvirkningerne i såvel anlægs- som driftsfase.

10. Bilag
A: Overslagsberegninger for støj forbundet med forskellige anlægsoperationer fra miljøkonsekvensrapport
B: Reviderede visualiseringer af kompressorstation med terrænreguleringer
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11. Bilag A
Overslagsberegninger for støj forbundet til forskellige anlægsoperationer
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12. Bilag B Supplerende visualiseringer
Vedlagt.
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Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Energinet ønsker at gennemføre ændringer af Baltic
Pipe projektet i området omkring
kompressorstationen i Næstved Kommune.
Ændringerne omfatter:
•
•
•
•

Terrænændringer omkring stationsarealet
Ændret sammensætning af beplantningsbæltet
omkring stationsarealet (mere stedsegrøn
bevoksning)
Tilrettet placering af ny adgangsvej til
stationsarealet og præcisering af udformning
af bro over Krobæk
Præcisering af det samlede bebyggede areal
på kompressorstation

En begrundelse for de ønskede ændringer samt
projektbeskrivelse med tilhørende vurdering er
vedlagt.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Energinet, Tonne Kjærs Vej 65, 7000 Fredericia

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

Sif Zimmermann, 2949 4267, szi@energinet.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets Hestehavevej 2
geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4
4733 Tappernøje
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).
Projektområdet omfatter dele af følgende matr.nr.:
1b, 1c, 1h, 1i, 1p, 2g, 7000a, 7000c, 7000b
Tågeskov By, Everdrup og
4c Stavnstrup By, Everdrup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Næstved

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug Oversigtskort er indsat i projektbeskrivelse
angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget Målestok angives: ej vedlagt
og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne

Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika

x
x
Tekst

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1:
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13 a

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og
ejerlav

Ejer 1:
Richard Andersen
Hestehavevej 2
4733 Tappernøje
Matr.nr. 1b Tågeskov By, Everdrup
Ejer 2:
Svedberga Lantbruks Aktiebolag
Karlsfältsvägen 429
263 65 VIKEN
Sverige
Matr.nr. 1c, 1h, 1i, 1p og 2g Tågeskov By, Everdrup

Kontaktperson:

Advokatfirmaet Steffen Olsen-Kludt
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Ejer 3:
Martin Rosenkilde
Rønnedevej 12
4733 Tappernøje
Matr.nr. 4c Stavnstrup By, Everdrup
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede
bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Ingen ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i
givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse
med projektet

Afgrænsningen af projektområdets nordøstlige
grænse flyttes knap 80 m mod øst for at kunne
rumme nye afgrænsende terrænændringer omkring
stationsarealet. Projektområdet øges derfor med
knap 2 ha. Der vil udelukkende kunne forekomme
terrænændringer indenfor det udvidede
projektområde med henblik på bedst mulig
indpasning i landskabet. Anvendelsen udenfor
stationsarealet vil fortsat være landbrug.
Projektets samlede bygningsmasse skal præciseres.
Det samlede bebyggede areal er i
miljøkonsekvensrapporten angivet til at være ca.
5700 m 2 men den samlede bygningsmasse vil være
knap 6200 m2. Den bygningsmasse, der er
visualiseret i miljøkonsekvensrapporten svarer til de
knap 6200 m2.
Herudover er der ikke ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Der anvendes alene jord fra projektområdet,
således at jordbalancen er 0
Der er ingen ændringer i affaldsmængder,
spildevand eller håndtering af regnvand i forhold til
vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten

Projektets karakteristika

Tekst

Der er ingen ændringer i den samlede
anlægsperiode i forhold til
miljøkonsekvensrapporten. Dog kan nye
terrænændringer omkring stationsarealet medføre
øget jordarbejde på 1-2 uger.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af Der er ingen ændringer i forhold til
placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: miljøkonsekvensrapporten
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Kommenterede [SZ1]: Til Dana: Afgrænsningen for
landsplandirektivet er tilsvarende blevet justeret og vil blive
præsenteret i partshøringen vedr. ændringer af landsplandirektivet.
Vi bør lige vende dette punkt.

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Der er ingen ændringer i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en
branchebekendtgørelse?

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav
i branchebekendtgørelsen?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?

x

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne
overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?
Projektets karakteristika

x

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke
BAT-konklusioner, der ikke vil kunne
overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte
støjgrænser?

x

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

x

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening?
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier
for luftforurening?

x

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

x

Projektets karakteristika

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til
punkt 14.

Ja Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt.
12.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om
ekstern støj fra virksomheder
(Støjvejledningen)
Miljøstyrelsen 2017: Vejledning om
regulering af visse midlertidige aktiviteter.

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

Ja Nej Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af
25. april 2016?

x

Projektets placering

Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

x

De foreslåede terrænændringer er pt. i
konflikt med bestemmelser om
terrænregulering i udkast til
landsplandirektiv for Baltic Pipe. Ligeledes
vil en ændring af plantesammensætningen i
beplantningsbæltet medføre behov for
justering af udkast til landsplandirektiv.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer?

x x

Skovbyggelinje omkring Tågeskov
Hestehave. Herudover ingen ændring i
forhold til miljøkonsekvensrapporten.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer?

x

Se pkt. 24. Herudover ingen ændring i
forhold til miljøkonsekvensrapporten.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte
råstofområder?

x

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

x

Projektets placering

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

Ja Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten

Der findes to beskyttede søer indenfor
stationsarealet for kompressorstationen.
Søerne med tilhørende omgivelser
afskærmes fra anlægsarbejdet, og ingen af
søerne vil derfor blive påvirket heraf.
Herudover ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?

x

Hasselmus findes i skoven Tågeskov
Hestehave nord for stationsområdet og er
potentielt forekommende i levende hegn
langs Krobæk.
Der er potentiel forekomst af padder i
søerne indenfor og lige omkring
projektområdet for stationsarealet.
Beskyttede vandhuller udenfor
stationsarealet besigtiges i juni 2019 med
henblik på fastlæggelse af eventuelt behov
for afværgeforanstaltninger.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand,
f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder
eller grundvandsforekomster?
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?

x

x

Ingen ændring i forhold til
miljøkonsekvensrapporten.

De beskrevne projektændringer medfører
ingen ændring i forhold til vurderinger
miljøkonsekvensrapporten.

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

x

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget

x

som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er
udpeget som risikoområde for oversvømmelse?
Projektets placering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen
med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

x
Ja Nej Tekst
x

Såfremt anlæg af adgangsvejen i nærheden
af Rønnedevej 12 finder sted samtidigt med
rammearbejderne for vejbroen, vil der være
en kumulativ støjpåvirkning af boligen i
perioden med ramning.
Herudover er Energinet ikke bekendt med,
at der er, eller er planlagt, andre aktiviteter
i området, som kan medføre en kumulativ
påvirkning.

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet
inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for
væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

x
De beskyttede søer inde på
kompressorstationens område vil blive
afskærmet under anlægsarbejdet, så der
ikke sker en påvirkning heraf.
Energinet forventer, at andelen af
stedsegrøn beplantning i plantebæltet
omkring stationsarealet vil blive øget efter
aftale med Næstved Kommune.
Ramning i forbindelse med anlæg af bro
over Krobæk vil kun ske på hverdage 7-18.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___11-05-2019____________________ Bygherre/anmelder:______Energinet v. Sif Zimmermann______________
Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
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Kære Dana
Jeg har lovet en tilbagemelding vedr. mulighed for genhusning i området omkring
anlægsarbejdet på begge sider af Lillebælt:
Ud fra en samlet vurdering har Energinet besluttet at tilbyde de husstande, der bor umiddelbart
ud til den del af byggepladserne, hvor de mest støjende aktiviteter med ramning foregår, og hvor
det kan kortlægges, at støjniveauet vil ligge væsentligt over 70 dB, mulighed for alternativt
ophold i tidsrummet for anlægsarbejderne (inkl. mulighed for overnatning). Dette kunne være i
et sommerhus. Alternative løsninger for nedbringelse af støjen ved de konkrete ejendomme kan
være midlertidig afskærmning af vinduer eller opsætning af støjskærm tæt på ejendommen (som
beskrevet i notat fra den 6. juni). De alternative løsninger kontra genhusning skal vurderes ud fra
en samlet teknisk-økonomisk betragtning.
Energinet vil drøfte løsninger individuelt med de berørte boliger samt den berørte
erhvervsejendom ved Skrillinge Strand, da der vil være tale om tiltag på lodsejers ejendom.
Når anlægsarbejdet ved Lillebælt er detailplanlagt i samarbejde med den valgte entreprenør for
opgaven, vil Energinet få udarbejdet supplerende støjberegninger, som skal danne grundlag for
den endelige afgrænsning af de berørte ejendomme.
Lad mig gerne høre, om dette er tilstrækkeligt for dig, til at komme videre i dit arbejde?

Venlig hilsen
Sif Zimmermann
Seniorkonsulent
Miljø og Geoscience
+4529494267
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1 Indledning
I dette notat er der foretaget supplerende støjberegninger for Miljøkonsekvensrapport Baltic Pipe – Gasrøledning i Lillebælt af den 12. februar 2019.

2 Maksimal drift i anlægsperioden
Formålet er at beregne det samlede støjbidrag i dagperioden for følgende scenarie,
hvor der er maksimal drift i forhold støj på Jyllandssiden, Fynssiden og ved Fænø
samtidig med, at der er 2 anlægsfartøjer på Lillebælt.
Beregningsforudsætningerne svarer til scenarie 1 i ovennævnte rapport og hertil
nedramning ved Fænø.
Der er således tale om følgende støjkilder, der kan være i drift samtidig:
Jylland:
Nedramning (1 stk.)
Støj fra arbejdsplads
Lillebælt/Fænø:
Nedramning (1 stk.)
2 anlægsfartøjer
Fyn:
Nedramning (4 stk.)
Støj fra arbejdsplads
Placeringen af støjkilderne fremgår af nedenstående figur1.1:

NIRAS A/S

T:

+45 8732 3232

www.niras.dk

Ceres Allé 3

D:

+45 20 32 90 37

CVR-nr. 37295728

8000 Aarhus C
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Tilsluttet FRI
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Figur 2.1: Placering af støjkilder

2

Beregningsresultaterne fremgår af nedenstående støjkort (figur 1.2).
Figur 2.2: Støjkort. Støjkurverne er vist uden tillæg for impulser

Nedenstående figur viser et udsnit af området ved Middelfart omkring beregningspunkt 6, 7 og 8, hvor støjbidraget er størst.

3

Figur 2.3: Udsnit af figur 1.2

I nedenstående tabel er angivet det samlede støjbidrag i de 8 beregningspunkter,
hvor der er tillagt et impulstillæg på 5 dB.
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Tabel 2.1: Beregnet støjbidrag Lr i dB(A)

Beregningspunkt

Resulterende
støjbidrag* Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

70

70

3

2

54

70

3

3

58

70

3

4

68

70

3

5

60

70

3

6

84

70

3

7

72

70

3

8

66

70

3

* Alle beregnede støjniveauer på 45 dB(A) eller derover er tillagt et genetillæg for impulser på 5 dB.

Der er kun rammeaktivitet i dagperioden (7-18), hvor den vejledende grænseværdi er 70 dB(A).
Beregningen viser, at såfremt der bliver nedrammet spuns/pæle ved Jylland, Fænø
og Fyn på en gang vil støjbidraget være marginalt højere end støjbidraget fra
scenarie 1 eller 2 alene, og ændringerne vil alene ske i punkter hvor støjniveauet
er lavest (nærmere betegnet ved beregningspunkt 2-5).
Ændringer er på mellem 1 og 3 dB, hvilket er inden for det område, hvor det næppe vil være hørbart. Desuden ligger det akkumulerede støjbidrag ikke over den
vejledende grænseværdi på 70 dB(A) i de 4 beregningspunkter, hvor det akkumulerede støjbidrag er højere end støjbidraget fra scenarie 1 eller 2 alene.
Den vejledende grænseværdi på 70 dB(A) er alene overskredet ved boliger på Fyn
(hvor nærmeste boliger ligger i punkt 6 og 7 samt på Jylland hvor nærmeste boliger (camping) ligger i punkt 1. Støjniveauet ændres ikke i nogen af disse punkter.
Forklaringen på dette er, at der er boliger ganske nær de tre rammepositioner,
derfor vil de største støjniveauer altid skyldes den nærmest liggende rammeaktivitet. Hvis de nærmeste boliger i stedet havde ligget midt mellem de forskellige
rammepositioner, så ville de maksimale støjniveauer opstå ved samtidige ramninger og det maksimale støjniveau ville skyldes summen af ramninger i forskellige
positioner.
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3 Støj uden nedramning ved Fyn og Jylland
Der er foretaget beregninger med følgende forudsætninger:
Scenarie 2 i VVM redegørelsen (nedramning ved Fænø samt 1 anlægsfartøj i drift)
+ støj fra arbejdspladser på land. Dvs. uden nedramning ved Fyn og Jylland.
Beregningsresultaterne er vist på nedenstående figur 3.1.
Figur 3.1: Støjkort med nedramning ved Fænø, 2 anlægsfartøjer samt arbejdspladser ved Fyn og Jylland

I nedenstående tabel 3.1 er angivet det samlede støjbidrag i de 8 beregningspunkter, hvor der er tillagt et impulstillæg på 5 dB ved støjbidrag over 45 dB(A).
I alle beregningspunkter overholdes en støjgrænse på 70 dB(A) i dagperioden.
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Tabel 3.1: Beregnet støjbidrag Lr i dB(A)

Beregningspunkt

Resulterende
støjbidrag* Lr
Dag, dB(A)

Vilkår
Dag dB(A)

Udvidet usikkerhed
dB

1 (Campingplads)

53

70

3

2

52

70

3

3

57

70

3

4

68

70

3

5

59

70

3

6

58

70

3

7

53

70

3

8

49

70

3

* Alle beregnede støjniveauer på 45 dB(A) eller derover er tillagt et genetillæg for impulser på 5 dB
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Mrkl.nr.

Hus Nr.

Modelleret DB ved alle aktiviteter samtidig

14b
13y
13b

60
62
64

Beboelses- og forretningsejendom
Beboelsesejendom
Beboelses- og forretningsejendom

70+* (84)
70+
70+

13v
13e
13c
13h
13z-s

72
74
76
78a
78b-94

Beboelsesejendom
Beboelsesejendom
Beboelsesejendom
Ubebygget
Sommerhus

65-70
65-70
65-70
65-70
<65

13u
13t
14d

100
102
22

Beboelsesejendom
Sommerhus
Erhverv (Golf klubhus)

<65
<65
70+

14u
14v
14x
14q
14r

14
16
18
12
10

Beboelsesejendom
Beboelsesejendom
Beboelsesejendom
Beboelsesejendom
Beboelsesejendom

65-70
65-70
65-70
<65
<65

14s

8

Beboelsesejendom

<65

13f
7
Beboelsesejendom
* Beregningspunkt 6

65-70
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1. Støjpåvirkning af boliger ved Skrillinge Strand
De mest støjende aktiviteter ved Lillebælt, som giver anledning til støjpåvirkning af boliger er
nedramning af spuns og pæle.
1.1 Længde af rammearbejde
Der rammes spuns ved ilandføringen på Fyn ved Skrillinge Strand. Der skal endvidere nedrammes pæle syd for Fænø. Forholdene omkring rammearbejdet er vist i nedenstående tabel
(Kilde: Tabel 6-5 fra MKR for Baltic Pipe på land).
Aktivitet

Tidsperiode

Bemærkning

Spunsramning/nedvibrering
på Fyn ved ilandføringen

Effektiv arbejdstid maks. 4
arbejdsuger. Effektiv tid med
ramning af spuns ca. 90 - 120
timer

Der kan kun rammes i dagperioden på hverdage (7-18)

Pæleramning/nedvibrering i
Lillebælt syd for Fænø: 7-10
stålrør

Effektiv arbejdstid maks. 3 arbejdsuger. Effektiv tid med
ramning af pæle forventet 50
timer – op til 80 timer ved
uforudsete hændelser.

Arbejdet udføres ved arbejde på
hverdage i tidsrummet 07-18.
Der rammes i sidste halvdel af
maj-første halvdel af juni eller
alternativt i august. Der nedrammes 1 rør af gangen med
pauser mellem hver pæl.

1) Rammearbejderne kan enten udføres samtidigt, hvilket betyder, at arbejdet vil være
gennemført på en periode på op til 4 uger (svarende til arbejdet med nedramning af
spuns ved Skrillinge Strand.
2) Alternativt kan rammearbejdet blive udført efter hinanden, hvilket betyder, at Skrillinge Strand kan blive støjpåvirket af op til 4 ugers støj fra ramning af spuns + op til 3
ugers støj fra ramning af pæle syd for Fænø – i alt op til 7 uger.
Bemærk at støj fra en ilandføring på den anden side af Lillebælt vil bidrage med så lille et støjbidrag, at det ikke vil kunne påvirke støjniveauet på den modsatte side.
1.2 Støjniveau for rammearbejde
Der er inkluderet et 5 dB(A) for impulsstøj i de nedenfor angivne værdier.
1) Ved Skrillinge Strand vil nedramning af spuns resultere i et maksimalt støjniveau for
nærmeste bolig på 84 dB(A). Boligen vil også være påvirket op til dette niveau, hvis
der samtidigt foregår nedramning af pæle syd for Fænø (da støjen fra spunsramning
vil overdøve støjen fra ramning syd for Fænø). Denne maksimale støjpåvirkning kan
finde sted i op til 4 uger.
2) Hvis ramning af spuns og ramning af pæle ikke gennemføres samtidigt vil der være en
støjpåvirkning af nærmeste bolig på op til 84 dB(A) i op til 4 uger (spuns) og en støjpåvirkning på op til 58 dB(A) i op til 3 uger (pæle).
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1.3 Påvirkede boliger
De udførte støjberegninger viser at 3 beboelsesejendomme vil være påvirket af støj over grænseværdien på 70 dB(A) i en periode på op til 4 uger. Der er tale om:
Skrillinge Strand nr. 60 (Beboelses- og forretningsejendom)
Skrillinge Strand nr. 62 (Beboelsesejendom)
Skrillinge Strand nr. 64 (Beboelses- og forretningsejendom)
Skrillinge Strand 22 (Erhvervsejendom)
Hvis ramning af spuns og af pæle ikke finder sted samtidigt, vil perioden med støj være længere, men i op til 3 af ugerne vil støjpåvirkningen være under 70 dB(A).
1.4 Muligheder for at reducer støjpåvirkningen og modvirke gener
Det er muligt at anvende to metoder til at ramme spuns og pæle: Nedvibrering og ramning.
Nedvibrering giver en mindre støjpåvirkning, men kan ikke anvendes under alle geotekniske
forhold.
For at reducere støjbelastningen vil projektet benytte begge metoder, således at vibrering benyttes længst muligt og først, når nedvibrering ikke længere er muligt, skiftes der til ramning.
Herved benyttes den mest støjsvage metode, så længe det er muligt, inden der skiftes til ramning. Der er ikke alternativer til denne fremgangsmåde, og støjen fra dette er et projektvilkår.
Bemærk at de angivne støjniveauer og perioder er worst case. Tabellen oven for angiver endvidere den forventede effektive daglige rammetid. I de perioder, hvor der vibreres (i stedet for at
ramme) vil støjen være mindre end 84 dB(A) og i de perioder, hvor der eksempelvis gøres klar
til næste del af processen vil der naturligvis heller ikke være rammestøj.
Arbejdet udføres kun i perioden 7-18 på hverdage.
Det sikres, at beboerne i området i god tid inden anlægsarbejdets start er orienteret om arbejdets omfang og varighed, således at de har en klar idé om hvornår generne starter og hvor
længe de varer. Da arbejdet foregår i dagperioden, har beboere, i det omfang de ikke er på arbejde, mulighed for at opholde sig andre steder end i deres bolig.
Det støjende anlægsarbejde er kortvarigt og udføres udelukkende på hverdage i perioden 7-18,
hvilket er i overensstemmelse med Middelfart Kommunes regulativ for midlertidige anlægsaktiviteter. Der vil ikke være tale om støjende aktiviteter i aften- og natperioden eller i weekenden og på helligdage. Der er endvidere ikke fundet danske eksempler på at anlægsarbejder,
der giver støjgener i korte perioder og udelukkende i dagperioden på hverdage, har medført at
generede naboer er blevet tilbudt genhusning. Genhusning kommer typisk først på tale, når
der er gener i aften- og natteperioden og i lange perioder. På den baggrund ser Energinet derfor ikke umiddelbar mulighed for at tilbyde genhusning.
Det er endvidere mulighed for midlertidigt at placere en støjvæg ud for en stærkt støjpåvirket
bolig eller dele af den. For at være effektiv, skal en sådan støjvæg stå tæt på boligen (5-10 m
fra facaden) og have nogenlunde samme højde som boligens facade. Det betyder, at støjværnet skal opstilles inde på ejendommens matrikel, og at den vil have en væsentlig visuel effekt.
Energinet vil i givet fald tage en nærmere dialog med berørte lodsejere, såfremt en sådan løsning skal forfølges, med henblik på at kunne gennemføre tiltag, der er i lodsejers interesse.
Dok.17/06218-385
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1 Indledning
Energinet etablerer Baltic Pipe – en gasledning, som forbinder de norske gasfelter med det polske
transmissionsnet. Der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering for hele projektet ”Baltic Pipe projekt på
land, miljøkonsekvensrapport”, februar 2019. Odense Kommune har indgivet et høringssvar til
miljøkonsekvensrapporten, hvor det anbefales, at stille supplerende vilkår om vandstandsovervågning af
kildevæld før igangsættelse af arbejdet og i en længere periode efter arbejdets gennemførelse.
Energinet er som udgangspunkt ikke afvisende overfor at imødekomme ønsket om de supplerende vilkår,
men ønsker, at der skal være fagligt belæg for at foreslå en overvågning.
WatsonC er som uvildig rådgiver blevet bedt om at vurdere eventuelle hydrologiske trusler i forbindelse
med anlægsarbejdet samt mulige permanente ændringer i områdets hydrologi. Der fokuseres i notatet
alene på de hydrologiske konsekvenser. Disse er ligeledes behandlet og beskrevet i
miljøkonsekvensrapporten, men her forsøges at give en uddybet og uafhængig vurdering af forholdene.

2 Fokusområde
Området, der vurderes på, er en strækning af Odense Ådal syd for Bellinge, og er en del af habitatområde
H98, Figur 2-1. Der forekommer §3-beskyttet natur og udpegede habitatnaturtyper i form af kildevæld og
overdrev og der er valgt en løsning, hvor ådalen krydses med en underboring af gasledningen for at
friholde området for påvirkninger.
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Figur 2-1 Oversigtskort for krydsning af Odense Å kopieret direkte fra miljøkonsekvensrapportens figur 17-20.

3 Mulige hydrologiske trusler
I forhold til en hydrologisk påvirkning, skal det vurderes, om der ændres på den vandmængde, som
naturligt strømmer til kildevæld og øvrige våde naturtyper i ådalen. En ændring kan både ske hvis der
fjernes/oppumpes vand, eller hvis der sker ændringer i udstrømning til overfladen forårsaget af
gravearbejdet.

3.1 Nedgravning af ledning langs ådalen
Langs med ådalen på begge sider af underboringen nedgraves ledningen, og der opfyldes med opgravet
materiale. Ved nedgravning af ledningen er der principielt en risiko for at skabe terrænære strømningsveje i
ledningsgraven, hvis grundvandet står højt, og der er en risiko forbundet med sænkning af vandspejlet i
ledningsgraven.
Den nedgravede del af ledningen før og efter underboringen ligger højt i terrænet - over kote 22 og mindst
ca. 10 m højere end ådalens bund, se Figur 3-1. Kilderne udspringer på skrænten ned til ådalen i et niveau
som ligger mellem kote 12 og kote 19.
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Figur 3-1 Linjeføring (gengivet fra Miljøkonsekvensrapport, feb. 2019), habitatnaturtyper (kildevæld vist med blå)
og terrænniveau (graf) langs ledningstraceet under Odense Å

Når vandet strømmer ud af skrænten over så stor niveauforskel (7m) så tyder det på, at magasinet som
grænser op til ådalen er relativt lavpermeabelt. Ellers ville vandet strømme ud mere fokuseret ved
skræntfoden nærmere ådalens bund. Selvom ledningsgravens bund måtte stå i kontakt til dette magasin så
tyder det på, at der kan forventes en meget beskeden tilstrømning af vand og dermed en beskeden
påvirkning ved tørholdelse af ledningsgraven. En evt. sænkning af vandspejlet vil aftage ned mod ådalen og
ved overgangen til det egentlige kildevæld vil sænkningen gå mod nul, som forsøgt skitsere på Figur 3-2.
Figuren illustrerer, at en beskeden påvirkning ikke kan forventes at ændre vandstandsforhold i kildevældet,
men til gengæld kan mængden af udstrømmende vand ændres. Kun ved store påvirkninger og sænkninger
af vandspejlet til et niveau, som er betydeligt lavere end kildens udspring vil det kunne medføre en
vandstandssænkning i kildeområdet, hvor den højest beliggende del af kilden er mest udsat. På figuren er
der skitseret en påvirkning fra en vandindvindingsboring med en fiktiv indvinding, men princippet kan
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overføres til en sænkning i ledningsgraven langs ådalen. En væsentlig forskel er dog, at arbejdet hvor
ledningsgraven skal tørholdes er overstået på mindre end en uge.

Figur 3-2 Princip for påvirkning af et udstrømningsområde ved øget hydrologisk påvirkning udenfor ådalen. Ved
en lille påvirkning ændres mængden af udstrømmende vand. Vandstanden i kildevældet ændrer sig først, når
udstrømningen er ophørt.
På den del af traceet som ligger lavest syd for ådalen (Figur 3-1 ved st. 1350 på x-aksen af grafen) vælges
det at udfylde ledningsgraven med ler for at mindske risikoen for at skabe en ny vandvej, hvilket er
fornuftigt. Det ændrer dog ikke risikoen ved en evt. grundvandssænkning i anlægsfasen. Det anføres i
miljøkonsekvensrapporten, at der maksimalt forekommer en sænkning 30 m væk fra ledningsgraven når
der er tale om sandblandet ler. Antagelsen om, at materialet ikke er højt-ydende understøttes af det
faktum, at kilderne udspringer højt oppe på skrænten. Sænkningens rækkevidde afhænger af varigheden
på anlægsarbejdet og de 30 m må opfattes som ”erfaringstal” som virker fornuftige. Varigheden af
anlægsarbejdet i dette lavest liggende område vil være mindre end en uge.
WatsonC’s vurdering er, at denne lavest liggende strækning er den mest sårbare fordi ledningens niveau
her er tæt på niveauet for nærliggende kildefremspring i ådalen. Hvis der på noget sted skulle kunne
registreres vandstandsændringer i naturområderne, som følge af tørholdelse af ledningsgraven, så er det
her. Udfordringen ved en evt. monitering er at kunne skelne påvirkning fra naturlige udsving. Hvis der skal
moniteres vandstand i dette område, anbefales det at etablere et kort pejlerør i slugten 0-2 m under terræn
(minimum ned til vandspejlet) helt tæt på ledningsgraven (ca. 10m afstand), hvor det forventes at en
sænkning kan ses og desuden et kort pejlerør i nærmeste kilde filtersat 0-1 m.u.t. (det niveau, som er
interessant for de botaniske forhold). Det vurderes ikke, at der er fagligt grundlag for at monitere i en
længere periode efter ophør af grundvandssænkning.
Konklusionen på risikoen ved nedgravning af ledningen langs ådalen er, at de topografiske forhold og den
markante ådal betyder, at der ikke vurderes at kunne forekomme betydelige hydrologiske påvirkninger af
områdets kildevæld, hverken under anlægsfasen eller permanent. Den kritiske del er anlægsfasen på den
lavest beliggende strækning og en evt. monitering af vandstandsforhold her vil give en god sikkerhed for, at
der ikke sker en kritisk påvirkning.
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3.2 Underboring af ådalen
Det er oplyst af energinet, at der ikke finder nogen form for grundvandssænkning sted i forbindelse med
selve underboringen – heller ikke der hvor underboringen starter, hvilket er forudsætningen for denne
vurdering. Underboringen af ådalen foregår ved brug af boremudder til at undgå sammenstyrtning. De
store topografiske forskelle medfører, at trykniveauet på boremudderet vil ligge betydeligt over ådalens
terræn. Der foretages ikke i dette notat en vurdering af risikoen for lækage af boremudder og betydningen
for ådalens naturtyper, hvis en lækage finder sted under anlægsarbejdet.
I forhold til en evt. hydrologisk påvirkning fra underboringen så er vurderingen, at der ikke kan forekomme
nogen form for unddragelse af vand fra kilderne, hverken permanent eller under anlægsfasen. Borehullet
vil være under tryk under hele forløbet og risikoen består derfor i, at boremudder kan trænge ud i
formationen og evt. skyde op til overfladen.
Hvis der ses på de geologiske forhold, så viser DGU-boring 145.77 glacialt smeltevandssand, lerblandet
sand og indslag af moræneler fra 0-34,4 m.u.t., Figur 3-3. Boringen ligger i ådalen 80 m vest for
underboringen. Under morænelaget findes en stor tykkelse af palæocæn ler inden kalken rammes ca. 66
m.u.t. DGU-boring 145.77 er filtersat i kalken, hvor der er et vandsøjletryk 9 meter over bunden af ådalen.
Ledningen føres i de kvartære lag, hvor der ikke kan forventes store pludselige trykforskelle med
udgangspunkt i denne geologiske opbygning. Der mangler dog at blive udført geotekniske boringer langs
traceet i ådalen og de kvartære lag kan formentlig variere betydeligt indenfor kort afstand.
Gennembrydning af tynde lavpermeable lag i kvartæret kan måske give risiko for små påvirkninger i
udstrømningen. I worst case kunne en gennembrydning af et tyndt vandstandsende lag betyde lokalt større
udstrømning af grundvand omkring ledningen, og dermed også mindre udstrømning et andet sted. Der er
således en minimal, men teoretisk risiko for at ændre på grundvandsstrømningerne omkring ledningen.
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Figur 3-3 Borerapport for DGU-boring 145.77, som ligger I ådalen 80 m vest for underboringen
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Konklusionen i relation til underboringen er, at der en teoretisk, men minimal risiko for at ændre på
grundvandsstrømningerne omkring den underborede ledning. En påvirkning vil kun kunne bestå i en øget
udstrømning omkring ledningen. Denne (teoretisk) mulige fokuserede udstrømning ved ledningen vil i givet
fald betyde, at der skal strømme mindre vand ud et andet sted.

3.3 Monitering af vandstandsforhold
Vi ser på baggrund af den erfaring vi har med at vurdere ådalshydrologi og de informationer, der ligger til
rådighed for vurderingen, ingen væsentlig risiko for, at projektet midlertidigt eller permanent unddrager
vand fra områdets grundvandsafhængige naturtyper, og vi forventer dermed heller ikke at der kan måles
en effekt på vandstandsforhold i naturområderne.
Når det er konkluderet, så kan der alligevel ligge en god sikkerhed for såvel Energinet som myndighed i at
etablere online overvågning af vandstand på de mest relevante lokaliteter. Vores vurdering er, at der ikke er
fagligt belæg for at stille vilkår om langstidsovervågning i 10 år, men at en overvågning ca. 6 måneder før,
under udførelse, samt 6 måneder efter udførelse vil give mening – i tilfælde af, at noget uventet eller
uforudset skulle forekomme. Ses der ingen respons i denne periode så vil der heller ikke indtræffe
ændringer på længere sigt.
Vi foreslår at en monitering kunne bestå af 4 pejleboringer (pb1, pb2, pb3, pb4) på sydsiden af ådalen, Figur
3-4. De 2 af boringerne (pb1 og pb2) ligger ved den laveste del af ledningsgraven, og skal give vished for at
den midlertidige grundvandssænkning her ikke påvirker de våde naturtyper. Pb1 1 placeres så tæt på
ledningsgraven, at den midlertidige grundvandssænkning formentlig kan måles på dette sted. Det gør det
lettere at vurdere, om en sænkning relateret til arbejdet også kan ses i kildevældet ved pb2. De 2 øvrige
pejleboringer foreslås i ådalen over den underborede ledning. Pb3 ligger i et af kildevældene lige over
ledningen. Her måles den terrænnære vandstand. Pb4 4 ligger længere oppe ad skrænten i en afstand
(horisontalt) på mindst 10 m fra ledningen for ikke at øge risikoen for lækage. Pb4 kræver en godkendelse
af geoteknikere på projektet. Pb4 skal filtersættes 1 m under vandspejl omkring 2-3 m.u.t. Boringen på
skrænten er relevant fordi vandstanden i kildevældet er det sidste sted en ændring vil forekomme. Hvis
underboringen mod forventning forårsager ændringer i grundvandsstrømningen under ådalen, er det mere
sandsynligt at kunne måle det lidt væk fra udstrømningsområdet.
Placeringen af pb2 og pb3 kan evt. ønskes justeret af kommunen, hvis der findes særlige botaniske
hotspots nær de foreslåede placeringer.
Prisniveauet for moderne online sensorer er faldet markant de seneste år og en monitering over en
periode på 1,5 år, som skitseret her vil kunne gennemføres for et beløb i størrelsesordenen 60.000 kr +
moms, inklusive udstyr, opsætning, drift og nedtagning. Håndboring af pb2 og pb3 er indregnet i
prisoverslaget, mens det forudsættes, at pb1 og pb4 bores og filtersættes med ø63 filter af entreprenøren
på stedet.
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Figur 3-4 Forslag til monitering af vandstandsforhold 6 måneder før, under, samt 6 måneder efter anlægsarbejdet

9

Tlf: +45 2943 5100 ● mail@watsonc.dk ● www.watsonc.dk

