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Aktivitet Antal Kildestyrke Støjniveau, afstand fra anlæg (dB)
støjkilder maskiner LwA (dB) 50 m 100 m 300 m
Forberedelse af arbejdsbælte
Gravemaskine (stor, larvebånd) 3 105,7 64 57 46
Dozer (CAT D6) 3 108,8 67 61 50
Samlet støjbidrag 69 62 51

Udlægning af rør
Lastvogn 6 100,7 62 55 45
Mobilkran (larvebånd) 2 103,4 61 54 44
Samlet støjbidrag 64 57 47

Samling af rørledning
Sammensvejsning (dieselgenerator) 5 94,2 54 47 36
Vinkelsliber 5 108,7 70 63 52
Løftekran (side boom) 6 108 70 63 52
Rørbukkemaskine 1 108 62 55 44
Samlet støjbidrag 73 66 55

Udgravning af ledningsgrav
Gravemaskine (stor, larvebånd) 3 105,7 64 57 46
Rendegraver 2 100,9 57 50 40
Samlet støjbidrag 65 58 47

Grundvandssænkning
Grundvandspumpe (diesel) 3 96,7 55 48 37

Lægning af rørledning i ledningsgrav
Løftekran (side boom) 6 108 70 63 52
Gravemaskine 1 105,7 59 52 41
Samlet støjbidrag 70 63 52

Trykprøvning
Kompresseor (diesel) 1 106 59 52 41

Fyldning af ledningsgrav
Gravemaskine (stor, larvebånd) 4 105,7 65 58 47
Kompaktor/tromlevibrator 2 104,4 61 54 43
Samlet støjbidrag 66 59 48

Retablering af arbejdsareal
Gravemaskine (stor, larvebånd) 3 105,7 64 57 46
Dozer (CAT D6) 3 108,8 67 61 50
Samlet støjbidrag 69 62 51

HDD krydsning
Borerig (larvebånd) 1 110,6 65 58 47
HDD boremaskine/generator 1 105,7 59 53 42
Mudderpumpe (diesel) 2 96,7 53 46 35
Mobilkran (larvebånd) 1 103,4 58 51 41
Samlet støjbidrag 67 60 49

Ramning
Ramning af stålspuns 1 126,0 79 72 62
Ramning af betonpæl 1 122,2 75 68 58
Bankning af rør under vej 1 122,2 75 68 58

Rørlagerplads
Lastvogn 2 100,7 57 50 40
Mobilkran (larvebånd) 2 103,4 61 54 44
Dozer (CAT D6) 1 108,8 62 56 45
Samlet støjbidrag 65 59 48

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

Overslagsberegninger for støj forbundet til forskellige anlægsoperationer. 
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1 Baggrund og formål 

På foranledning af Energinet har Lloyd’s Register (herefter benævnt LR) i januar 2019 udført en 

beregning af den eksterne støj fra den planlagte kompresser station beliggende i nærheden af 

Faxe på Sjælland, Danmark 

Formålet med målingerne er at belyse støjforholdene hos de omkringliggende naboer samt at 

sammenholde beregnede værdier med grænseværdier givet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" [3].  

Undersøgelsen er udført i henhold til den Fælles Nordisk Beregningsmetode, som beskrevet i 

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 [1]. Denne metode benytter støjkildestyrke for de enkelte 

kilder og aktiviteter på anlægget, og efterfølgende beregning af støjbelastningen i 

referencepositionerne. 

Det er oplyst af Energinet at kompressorstationen skal opfylde grænseværdien for anlæg placeret 

i åbent land svarende til Zone 3. Kravene til de omkringliggende områder er givet herunder. 

Anvendelse Støjgrænse, dB(A) 

 
Man-Fre kl. 06:30-18 

Lør kl 06:30-14 

Man-Fre kl. 18-22 

Lør kl 14-22 

Søn-helligd. 06:30-22 

Alle dage: 22-06:30 

Zone 3. Områder 

for blandet bolig- 

og 

erhvervsbebyggelse, 

centerområder 

(bykerne)  

55 45 40 

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

 

Da stationen antages at fungere i kontinuert drift, forventes samme støjbelastning døgnet rundt. 

Den dimensionerende støjgrænseværdi er derfor for natperioden på 40 dB(A). 

Beregningerne er udført under LR’s DANAK akkreditering nr. 544. 

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

2 Forudsætninger 

2.1 Virksomhed og drift 

Den planlagte kompressorstation har til formål at levere tryk til rørledningen der transporterer gas 

fra Norge til gasmarkederne i Danmark og Polen, samt de omkringliggende lande (Baltic Pipe 

Project). Yderligere er der mulighed for at transportere gas den modsatte vej fra Polen til 

Danmark.  
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The Baltic Pipe Project er anerkendt som EU PCI projekte og har til formål at videreudvikle og 

styrke det europæiske indre energimarked ved at nå EU's energipolitiske mål om overkommelig, 

sikker og bæredygtig energi. 

Kompressorstationen skal placeres tæt på sydmotorvejen i Næstved kommune. Området er 

primært landdistrikt. De korteste afstande mellem kompressorstation og beboelse er fra ca. 500 

m til 750 m (fra det geometriske centrum af den foreslåede station). De støjfølsomme 

modtagerpunkter er antaget at være placeret som anført i figur 1. 

 

 

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

 

Stationen består af følgende hovedkomponenter: 

 4 Kompressorer i bygninger 

 4 Kontrol- og frekvens konverter bygninger 

 Værksted og lagerbygning 

 4 Gas-køleenheder. 

 50kV transformerstation  
 

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

 

2.2 Støjkilder og driftsbetingelser 

Kompressorstationen er beregnet til at transportere gas i begge retninger fra Danmark til Polen 

og i omvendt retning fra Polen til Danmark. Men vigtigste transportretning er fra Danmark til 

Polen. Maksimal designkapacitet (flow) (fra Danmark til Polen) er ca. 10,1 mia. kubikmeter pr. år 

(BCM) eller 1.153.000 Nm³ / h (ved T = 0 ° C og p = 101,3 kPa). Design-tryk for stationen er 

120 bar. Sugetemperaturen for gassen vil være omkring 10 °C, og temperaturen nedstrøms 

køleren vil være maksimal 55 °C. 

Kompressorstationen antages at operere i kontinuerlig drift døgnet rundt, hvorfor 

støjbelastningen vil være den samme i alle referenceperioder. Kompressorstationens støjkilder 

består af en række tekniske installationer, som angivet herunder: 

Scraper Station:  

Grænseflade mellem rørledningerne og kompressor station. 

Filter-separator: 

Anlæg til udskillelse af faste partikler og frit vand fra gassen. Der vil være tre separatorer hvoraf 2 

antages i drift og en standby (2 + 1). Separation udføres i to adskillelsesfaser. Den første 

adskillelsesfase sker ved hjælp af tyngdekraften/centrifugalkræfter. Den anden fase ved dannelse 

af flydende dråber efterfølgende som fjernes. 
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Metering Station: 

Dette gøres ved hjælp af ultralyds-flowmålere. Der er 4 løb, hvoraf de 3 antages i drift (3+1)  

Kompressorer: 

Disse er elektriske, motordrevne turbokompressorer, som er placeret i hver sin bygning. Det 

antages at der er 3 kompressorer i samtidig drift og 1 standby (3 + 1). Hver kompressor er 

anbragt i en bygning forsynet med eksplosionssikring og ventilation. Lydtrykket internt i 

kompressorbygningerne er per erfaring antaget at være 97 dBA). Alle udendørs rørsystemer og 

ventiler er antaget at være forsynet med akustisk rørisolering.  

Kølere: 

Til køling af gas, da denne maksimalt må være 50 °C før den ledes ind i pipeline. Hvert 

kompressortog er udstyret med en køler. Der antages at være 3 kølere i drift (3+1). 

Ventilation  

Der er placeret en række ventilationsanlæg/åbninger på tagene af bygningerne 

Strømforsyning: 

Anlægget vil blive forsynet fra det offentlige net. Et dieseldrevet nødstrømsanlæg er installeret i 

tilfælde af strømudfald. 

Transformerstation: 

En 50 kV transformerstation er placeret syd for hovedanlægget. 

(Vent og blow down system): 

Nødsystem til at udluftning og trykaftagning af gassystemerne. Disse er ikke medtaget i 

beregningerne, da de er antages kun at være i drift i nødsituationer.  

3 Beregningsmodel 

For at bestemme omfanget af støjemission fra kompressorstationen er en 3D-model bygget. 

Modellen blev bygget i beregningsprogrammet "SoundPLAN, Version 8.0". De væsentlige 

støjkilder og topografi er modelleret ud fra information modtaget af Energinet. 

Støj-beregningen er blevet udført ifølge vejledning 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Til 

støjvurdering af den planlagte kompressor station, blev lydeffektdata antaget som angivet 

nedenfor. 

3.1 Immissionspunkter 

Resultaterne af beregningerne er præsenteret i støjkonturkort, der viser kompressorstationens 

støjbelastning for hele det betragtede område. Punktberegninger er beregnet for positionerne 1-

5, som udgør beregning af det forventede støjniveau ved de nærmest placerede beboelser. I 

immissionspunkterne er støjen beregnet i 2 højder: 1,5 meter over terræn samt i 1. sals højde. 

Beregningshøjden er for støjkonturkortet er 1,5 meter over terræn. Terrænet i hele området er 

antaget at være akustisk absorberende. 

Placering af immisionspunkter kan ses i Figur 1 

3.2 Kildestyrker 

De anvendte støjkildestyrker samt angivelse af placering er givet i appendiks A.  
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Tekniske installationer 

De anvendte støjkildestyrker er basseret på estimater, erfaringstal og/eller leverandørdata for 

lignende udstyr. 

Bygningsudstrålet støj 

Kildestyrken af støj udstrålet fra bygningsdele er bestemt ved at benytte kildestyrken til 

bestemmelse af det interne støjniveau og herefter beregne den udstrålede støj fra bygningerne 

ved hjælp af lydreduktionstal fra de relevante bygningsdele: 

Facader:   R´w = 57 dB 

Tag:   R´w = 52 dB 

Eksplosionsåbning i tag  R´w = 32 dB 

Døre og porte  R´w = 30 dB 

Ventilationsåbninger R´w = 40 dB 

4 Støjbelastning 

Der er foretaget beregning af støjbelastningen i et område omkring kompressorstationen og i 

referencepositioner, som beskrevet i afsnit 3.1. Beregningerne er foretaget efter miljøstyrelsens 

vejledning 5/1993 [1] med programmet SoundPLAN version 8.0.  

I beregningsmodellen er der opbygget en tredimensionel terrænmodel af beregningsområdet 

(figur 4). Bygninger og andre objekter, som er relevante for støjforholdene er placeret på 

terrænmodellen. Der er taget hensyn til skærmning og refleksion fra bygninger på virksomhedens 

område men ikke uden for området, da bebyggelsen er sparsom. 

 

4.1 Beregningsresultater 

Hovedresultaterne af støjberegningerne er placeret i appendiks B-G, hvor den beregnede 

støjbelastning er præsenteret i appendiks B i form af farvekonturkort over virksomheden og de 

nærmeste omgivelser. 

Resultatet af punktberegningerne er vist samlet for dag-, aften, og natperioden, da alle kilder er 

antaget i kontinuert drift. Punktberegningerne giver mulighed for at se støjbelastningen i to 

forskellige højder svarende til de enkelte etager i en bygning. Af resultaterne fremgår det at 

støjniveauerne generelt er 1-2 dB højere i 1. sals højde sammenlignet med 1,5 meter over terræn. 

Detaljer for punktberegningen i 1. sals højde er vist i appendiks C-G. 

 

Beregningspunkt 
Dag/aften/nat 

(1,5 m o. terræn) 

Dag/aften/nat 

(1. sals højde) 

1 36.2 37.4 

2 33.0 34.6 

3 35.3 36.5 

4 30.7 32.1 

5 33.9 35.2 

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

Såfremt der i immissionspunkterne forekommer tydeligt hørbare toner eller impulser skal det 

beregnede støjniveau korrigeres med et “+5 dB” tillæg.  

Da der ikke er udført støjmåling i immissionspunkter ved den anvendte målemetode er det ikke 

muligt at gennemføre en objektiv vurdering af hvorvidt der skal tildeles et ”+ 5 dB” tillæg.  

Det vurderes, at der kan forekomme aktiviteter på virksomheden der kan give anledning til toner 

eller impulser. Sådanne hændelser kan dog ofte være maskerede af anden støj, herunder 

trafikstøj fra den nærliggende vej.  

Samlet vurderes det således, at der ikke vil være belæg for at tildele et ”+ 5 dB” tillæg. 

4.3 Beregningsusikkerhed 

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

De anvendte værdier fremgår af tabel 4. Den beregnede udvidede usikkerhed fremgår af tabel 3, 

og er bestemt til mellem 2.9 – 3.9 dB for de forskellige modtagepunkter. 

Standard-afvigelse 

s (dB) 

Beregning σ
ber

1 dB 

Støjkilder, σ
i
, erfaringsdata 5 dB 

Tabel 3 – Data anvendt til usikkerhedsberegning.
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Beregningspunkt Dag/aften/nat 

1 3.3 

2 3.3 

3 3.2 

4 3.9 

5 2.9 

Tabel 4 – Beregnet udvidet usikkerhed (dB). 
 

 

4.4 Specifikationer og krav til kildestyrker og lydisolation (ikke del 
af akkrediteret rapport) 

I det efterfølgende er angivet anbefalinger og specifikationer for maksimale lydeffekter for de 
beregnede støjkilder. Anbefalingerne er givet for at vurdere om det er realistisk at opnå et 
støjniveau under grænseværdierne. Anbefalingerne er kun givet som en indikation af det 
nødvendige omfang, og skal bearbejdes yderligere før implementering. 

 

Komponent Specifikation 

Gaskompressor, pr. enhed inde i bygning. 

 

Lwa ≤ 110 dB(A) 

Støjbekæmpelsesforanstaltninger: 

Indkapslet motor/gearbox-enhed 

150 mm lydisolerende beklædning af gasrør inde i kompressorbygningen. 

lydtrykniveau inde i bygningen i gennemsnit: LpA ca. 95 dB (A) 

 

Gaskølere, uden for kompressorbygning Lwa ≤ 83 dB(A) 

Kompressorbygning  

Murværk 

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

2
 

R’w ≥ 57 dB 

Tag 

Cement-tag , fladevægt over 340 kg/ m
2
 

Eksplosionssikret panel ,ca. 100 m
2 
del af taget på 

hver bygning 

R’w ≥ 52 dB 

 

R’w ≥ 32 dB 

Døre og porte, monteret i bygning Rw ≥ 30 dB 

Bygningsventilations-indtag, p.r åbning 

Indtag skal forsynes med lydbafler/lyddæmpere 

LWA ≤ 56 dB(A) 
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Komponent Specifikation 

Bygningsventilations-udtag 

to pr. åbning antaget 

LWA ≤ 80 dB(A) 

Frekvens-omformer Køler/transformer luft 

Alle ind/udtag 

LWA ≤ 79 dB(A) 

Ventiler for gaskølere 6 stk pr køler 

Opereres i 3 + 1 konfiguration 

LWA ≤ 86 dB(A) 

Strømningsstøj intern gaskøler, pr køler LWA ≤ 92 dB(A) 

Gas køler, vertikal rørføring opstrøms 

100 mm lyd isolering på rør 

LWA ≤ 60 dB(A) 

Gaskøle-varmeveksler, opstrøms over terræn LWA ≤ 68 dB(A) 

Gas køler, vertikal rørføring nedstrøms 

50 - 100 mm lyd isolering på rør 

LWA ≤ 60 dB(A) 

Filter indløb, per filter 

To filtre antaget. 

Skal vurderes under den detaljerede design fase 

LWA ≤ 83 dB(A) 

Målestation pr. enhed LWA ≤ 80 dB(A) 

Rørføring udendørs, suction 

Skal vurderes under den detaljerede designfase 

150-200 mm lydisolering 

LWA ≤ 87 dB(A) 

Rørføring udendørs, discharge 

Skal vurderes under den detaljerede designfase 

150-200 mm lydisolering 

LWA ≤ 90 dB(A) 

Recycle, anti surge ventiler 

Skal vurderes under den detaljerede designfase 

Indkapsling 

LWA ≤ 85 dB(A) 

Instrument kompressor pr. enhed 

Ventlation s-uftindtag 

Ventilations-udtag 

Lyddæmpere skal installeres ved ind og udgang 

 

LWA ≤ 71 dB(A) 

LWA ≤ 75 dB(A) 

Transformatorstation LWA ≤ 90 dB(A) 
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Komponent Specifikation 

Krav til leverandør 

Administration, elektro, værksted lager bygninger 

Støjniveau antages at være lavere end: 

Eventuelle ventilationsåbninger til air 
condition/handling  

 

Lp ≤ 80 dB(A) 

LWA ≤ 75 dB(A) 

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

Bemærkninger: 

Ovenstående lydtryk og lydeffekter (dvs. kildestyrker) er total niveauer. Der kan forekomme 
afvigelser hvis frekvensspektrene afviger væsentligt fra de antage.  

Alle angivne lydeffektniveauer skal være fri for tonestøj. Tonestøj kan eksempelvis være til stede 
ved kompressorernes bladpassagefrekvens (BPF). Ofte kan tonestøj ikke undgås. Derfor er det 
nødvendigt at isolere / indkapsle kritiske komponenter og rør. 
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5 Resultater og konklusion 

Lloyds Register har på foranledning af Energinet foretaget en beregning af den eksterne støj fra 

den planlagte kompressorstation i nærheden af Faxe. Alle medtagne støjkilder er baseret på 

estimater, erfaringstal og/eller leverandørdata for lignende udstyr.  

Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.  

 

Beregningspunkt 
Dag/aften/nat 

(1,5 m o. terræn) 

Dag/aften/nat 

(1. sals højde) 

1 36 37 

2 33 35 

3 35 37 

4 31 32 

5 34 35 

Tabel 6 – Resultater støjbelastning, gældende for dag, aften og 

natperioderne (Lr, i dB(A) re. 20µPa)  

 

Usikkerheden på resultaterne er bestemt til mellem ±2.9 og ±3.9 dB, afhængig af 

modtagepunktet.  

Resultaterne skal sammenlignes med det gældende støjvilkår for de nærliggende beboelser, som 

er 55/45/40 dB(A) for henholdsvis dag/aften/nat-perioderne. Sammenholdes resultaterne med 

beregningsusikkerheden, ses det at støjgrænserne beregnes overholdt med sikkerhed for punkt 

2-5, da resultaterne minus usikkerheden ligger under grænseværdierne. For punkt 1 kan det ikke 

afgøres om grænseværdierne er overholdt, da beregningsresultatet plus usikkerheden akkurat 

ligger over grænseværdien om natten. 

Det skal bemærkes at beregningerne er baseret på estimater af kildestyrkerne og ikke konkrete 

data for det aktuelle udstyr, da dette har været tilgængeligt. Hvis kildestyrkerne af det aktuelle 

udstyr afviger væsentligt fra det antagne, vil resultaterne ændre sig tilsvarende. 

   

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

Støjkildestyrker  
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Placering af støjkilder 
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Appendiks B 

Støjkonturkort  
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Appendiks C 

Delstøjkildebidrag punkt 1 
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Appendiks D 

Delstøjkildebidrag punkt 2 
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Appendiks E 

Delstøjkildebidrag punkt 3 
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Appendiks F 

Delstøjkildebidrag punkt 4 
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Appendiks G 

Delstøjkildebidrag punkt 5 
  



 

Report no:  19.4583   Rev:  0 Page 50 of 54 

Date:  31. januar 2019 ©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK 

 

 



 

Report no:  19.4583   Rev:  0 Page 51 of 54 

Date:  31. januar 2019 ©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK 

 

 



 

Report no:  19.4583   Rev:  0 Page 52 of 54 

Date:  31. januar 2019 ©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK 

 

 



 

Report no:  19.4583   Rev:  0 Page 53 of 54 

Date:  31. januar 2019 ©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK 

 

 



 

Report no:  19.4583   Rev:  0 Page 54 of 54 

Date:  31. januar 2019 ©Lloyd’s Register 2019. Accredited by DANAK 

 
 
 



1/2 

Dok. 18/02259-81 Til arbejdsbrug/Restricted 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

+45 70 10 22 44

info@energinet.dk

CVR-nr. 39 31 48 78

Dato: 
1. februar 2019

Forfatter:  
xmij/xmij 

NOTAT 

FØLGE NOTAT VEDR. BEREGNING AF EKSTERN STØJ - 

BALTIC PIPE PROJECT - KOMPRESSORSTATION 

EVERDRUP  

Det akkrediterede støjlaboratorium Lloyds Register har udført en beregning af forventet eks-

tern støj ifm. Kompressor station Everdrup på Sjælland. 

Rapporten er udført på baggrund af det bedste tilgængelige bud på udlægning af anlægget og 

erfaringsdata fra leverandører på gængse komponenter. 

Status på Baltic Pipe Project -  kompressorstation Everdrup er, at der er indgået kontrakt med 

rådgiver, som skal fastlægge basic design m.v. for procesanlægget og bygninger. 

Procesanlæg, samt bygninger udbydes efterfølgende i totalentreprise. En del af rådgivers op-

gave er at forholde sig til støj og designe, således at gældende grænseværdier kan overholdes  

Pga. lang leveringstid indkøber Energinet p.t. kompressorenhederne som bygherre leverance, 

her er der også krav til støj, og de vil endvidere skulle indkapsles i bygninger udført af total 

entreprenøren. 

Indkøb af totalentreprisen for procesanlæg samt kompressorenhederne kan have effekt på 

anlæggets udlægning fx antal kompresser enheder, men der stilles selvfølgelig strenge krav til, 

hvor meget det må støje, og at det skal overholde de gældende støj krav. Dvs. at totalentre-

prenør pålægges, som led I hans kontrakt, at designe og vælge anlægsdele, dæmpningstiltag 

osv. så det sikres, at det samlede anlæg overholder de gældende støjgrænser. Yderligere plan-

lægges selvfølgelig med at gennemføre en eftervisning af dette ifm. Idriftsættelse af anlægget 

af et akkrediteret eller certificeret laboratorium ”Miljømåling – Ekstern støj”. 

Specifikt kan det nævnes, at der er i Lloyds rapport i tabel 5 er inkluderet forslag til krav til 

kildestyrker, som er mere restriktive, end dem der er beregnet for dermed at indarbejde en 

ekstra sikkerhed for at støjkravene overholdes. 

MST har tidligere spurgt ind til validiteten af den estimerede kildestyrke af 50KV/20KV trans-
formeren (forventet redundant opsætning med 1 i drift og en i reserve). Denne kildestyrke er  i 
Beranek, Noise control Engineering angivet som en empirisk formel for transformatorer, her 
giver en 55 MVA transformer en lydeffekt på LwA = 92 dB, så de anvendte data anses at være 
realistiske. Transformerens kilde styrke er i programmet SoundPlan inkluderet i en gruppe der 
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hedder ”buildings”, dette betyder ikke, at den står i en bygning eller betragtes som en bygning, 
men er alene en program teknisk gruppering. 
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1. RESUME

Der er udført beregning af støjbelastninger i omgivelserne i den fremtidige situation, hvor den
eksisterende terminal ved Nybro er udvidet med en ny modtageterminal i tilknytning til Baltic
Pipe projektet. Den nye terminal er forudsat placeret indenfor Ørsteds område. De udførte bereg-
ninger dokumenterer, at den udvidede terminal i den fremtidige situation kan overholde støj-
grænserne i den nuværende miljøgodkendelse.

2. INLEDNING

Baltic Pipe projektet skal bringe norsk gas til Polen via Danmark. Det omfatter bl.a. en ny modta-
geterminal ved Nybro, der etableres i tilknytning til den eksisterende terminal på stedet (Nybro-
vej 185, 6851 Janderup).

Denne rapport er en redegørelse for de støjmæssige konsekvenser af de planlagte ændringer på
terminalen ved Nybro. Det er hensigten, at denne rapport skal indgå i ansøgning om godkendelse
i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

3. DE BERØRTE PARTER

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

4. BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Terminalen i Nybro, der drives af Ørsted, har været i drift siden 1984 og er løbende blevet udvi-
det. Den er placeret i det åbne land, ca. 9 km nordvest for Varde i Varde kommune. I området er
der opdyrket land med spredt bebyggelse i form af enkeltliggende ejendomme. Umiddelbart syd
for anlægget findes et græstørreri, som ikke omfatter beboelse. Det omkringliggende landskab
har få højdevariationer.

Den planlagte udvidelse omfatter etablering af en række nye anlæg, der kan give anledning til
støj i omgivelserne under driften. De placeres indenfor ørsteds område.

Der henvises i øvrigt til den anlægsbeskrivelse, der er udarbejdet som en del af miljøredegørel-
sen for den planlagte udvidelse af terminalen.
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5. METODE, STØJKILDER OG KILDESTYRKER

5.1 Eksisterende forhold
5.1.1 Støjkilder

Støjbelastningen fra den eksisterende modtageterminal er beregnet som virksomhedsstøj i hen-
hold til Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5 1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” og Vejledning fra
Miljøstyrelsen nr. 5 1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Dette indebærer, at der
er anvendt beregningsmodellen ”General Prediction Method”.

Støjbelastningen under de eksisterende forhold er tidligere beregnet i 1998 jf. rapporten ”Dansk
Naturgas A/S, Miljømåling-ekstern støj, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nuværende forhold, Scena-
rio 0, Rambøll 1998-02-27”. Støjen blev i 1998 kortlagt for en situation med en produktion på
24 x 106 Nm3/døgn med 19 x 106 Nm3/døgn gennem tog 3 og 5 x 106 Nm3/døgn gennem anlæg-
gene 1100 og 1200.

Støjkortlægningen er opdateret med nye støjkilder i 2006 jf. notatet ”Revision af miljøgodken-
delse Nybro Gasbehandlingsanlæg, Støjredegørelse, Rambøll 2006-05-15” foranlediget af etable-
ring af ny gasturbine og terminal for Syd Arne.

Den opdaterede støjberegning fra 2006 har dannet grundlag for den seneste miljøgodkendelse af
anlægget fra 2009 (Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg, Miljømini-
steriet, Miljøcenter Odense, oktober 2009).

Støjkortlægningen fra 1998/2006 blev udført ved hjælp af beregningsværktøjet SoundPLAN i en
nu forældet version (DOS-version). Der er derfor til brug for denne rapport udarbejdet en ny
støjmodel i SoundPLAN version 7.4 opdateret 16. februar 2018. Det indebærer, at der er opbyg-
get en ny rumlig model med terrænforhold, koteforhold, bygninger og støjkilder. Bygninger og
terrænoplysninger er indregnet i beregningsmodellen på baggrund af data fra Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering, DHM/Terræn (0,4 m grid) og Geo/Danmark, marts 2018.

Støjkilderne indgår i modellen med de samme støjkildedata som blev anvendt ved beregningerne
i 1998/2006. Dog er der for en af støjkilderne (S9 – Tog 3) aktuelt målt ny kildestyrke, idet flo-
wet gennem tog 3 aktuelt er væsentligt mindre end ved målingen i 1998, hvilket resulterer i en
væsentlig mindre kildestyrke (aktuelt flow er 7,5 x 106 Nm3/døgn mod 19 x 106 Nm3/døgn ved
målingen i 1998). Disse støjkilder er de væsentligste og afgørende for den støjbelastning, det ek-
sisterende anlæg giver anledning til i omgivelserne. Støjkilderne fremgår af Figur 5-1.

Kildebeteg-
nelse

Kildebeskrivelse Kildestyrke målt

S1 Kedelbygning 1998
S2 Dampmanifold 1998
S4 Indgangskontrolventiler anlæggene 1100 og 1200 1998
S5 Outletmetre (udløbsventiler) 1998
S8 Kraftvarmeværk 1998
S9 Tog 3 2018
S11 Flowreguleringsventil 2006
S12 Rør mv. før filter 2006

Figur 5-1: Oversigt over støjkilder, der indgår ved den udførte beregning af støj under de eksisterende
forhold
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5.1.2 Ny kildestyrkemåling for S9 (tog 3)
Ny kildestyrkemåling for S9 (tog 3) er målt den 3. maj 2018 i tidsrummet kl. 10-12. Målingen
blev udført i samarbejde med Per Korshøj, Ørsted. Under målingen var flowet gennem anlægget
7,5 x 106 Nm3/døgn.

Støjmåling blev udført med integrerende lydtrykmåler, som blev kalibreret med akustisk kalibra-
tor. Anvendt måleudstyr ved støjmålingen er angivet i Figur 5.2.

Instrument Fabrikat Type nr. Rambøll data-
base nr.

Serie/DANAK
nr.

Seneste kon-
trol

Lydtrykmåler B&K 2270 DK.1101052.0077 802614 26.04.18
Akustisk kali-

brator
B&K 4231 DK.415.0032 756549 11.08.17

Figur 5-2: Anvendt måleudstyr ved støjmålingen

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

5.1.3 Kildestyrker for eksisterende støjkilder
Støjkildernes kildestyrker (Lydeffekt, LWA i dB) er gengivet i Figur 5-3.

Figur 5-3: Støjkildernes kildestyrker (LWA, dB), eksisterende forhold
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5.1.4 Placering af eksisterende støjkilder
Placeringen af støjkilderne under eksisterende forhold er vist i Figur 5-4.

Figur 5-4: Placering af eksisterende støjkilder
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5.2 Fremtidige forhold
5.2.1 Støjkilder på Baltic Pipe terminalen

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

· 3 kedler (boilere)
· 3 procestog
· 1 fuelgasskid
· 1 nøddieselanlæg.

Yderligere detaljer om disse installationer findes i miljøredegørelsens anlægsbeskrivelse.

Nøddieselanlægget vil kun være i drift i dagtimerne og kun i kort tid (få timer) i forbindelse med
afprøvning og indgår derfor ikke i støjberegningerne.

Drift på tre kedler og tre procestog samtidig vil forekomme yderst sjældent i forbindelse med op-
start af anlægget.

Normal drift vil derfor være:

· 2 kedler (boilere)
· 2 procestog
· 1 fuelgasskid.

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

Støjkilde Primær støj-
kilde

Støjdata Højde over terræn

1 kedel Skorsten
10 MW pr. ke-
del

Lydtrykniveau 94 dB(A) i afstand 1 me-
ter uden lyddæmper svarende til kilde-
styrke LWA = 105 dB. Der forudsættes
lyddæmper med en indsætningsdæmp-
ning på mindst 15 dB. Resulterende kil-
destyrke LWA = 90 dB.

Afkast 20 meter
over terræn

1 procestog Reduktions-
ventil

Lydtrykniveau 90 dB(A) i 1 m afstand.
Kildens dimensioner er i forhold til måle-
afstanden 1 m så små, at kilden kan
regnes som punktkilde. Kildestyrke LWA

= 101 dB.

1,5 meter

1 fuelgasskid Kontrolventil Lydtrykniveau 80 dB(A) i afstand 1 me-
ter. Kildens dimensioner er i forhold til
måleafstanden 1 m så små, at kilden
kan regnes som punktkilde. Kildestyrke
LWA = 91 dB.

1,5 meter

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

Det er forudsat, at frekvensfordelingen af støjkildernes kildestyrke svarer til et generaliseret fre-
kvensspektrum for industristøjkilder.
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5.2.2 Placering af støjkilder
Der opereres med to alternative placeringer af kedlerne, benævnt alternativ A1 og alternativ A2.

Støjkildernes placering i de to placeringsforslag er vist i Figur 5-6 og Figur 5-7.

Figur 5-6: Fremtidige forhold. Placering af støjkilder i Baltic Pipe terminalen, alternativ A1
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Figur 5-7: Fremtidige forhold. Placering af støjkilder i Baltic Pipe terminalen, alternativ A2
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6. BEREGNINGSPUNKTER

Der er beregnet støjbelastninger i 3 referencepunkter placeret ved nærmeste naboejendomme
med beboelse.

Placeringen af referencepunkterne er vist på Figur 6-1.

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

Referencepunkt 1 er placeret ved ejendommen Søviggårdvej 60.
Referencepunkt 2 er placeret ved ejendommen Søvigvej 61.
Referencepunkt 3 er placeret ved ejendommen Søvigvej 60.

Referencepunkterne er placeret i højden 1,5 m over terræn og i afstanden ca. 15 m fra beboel-
sen.
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7. STØJGRÆNSER

Grænseværdier er angivet i godkendelsens punkt E1 og er gengivet herunder.

Figur 7-1 Grænseværdier for ekstern virksomhedsstøj. Grænseværdierne er støjbelastningen, Lr i dB

(kilde: Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg, Miljømini-

steriet, Miljøcenter Odense, oktober 2009)

Grænseværdierne gælder for støjens middelværdi over de anførte referencetidsrum i tabellen.
Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser er støjen særligt generende. Den skal
i så fald tillægges 5 dB før sammenligning med grænseværdierne. Endvidere er der en særlig
grænseværdi for støjens maksimalværdi (LpAmax) om natten kl. 22 – 07.

Det bemærkes, at miljøgodkendelsens grænseværdier er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier, som normalt anvendes som kriterier støj ved miljøvurdering af tekni-
ske anlæg. I denne redegørelse er vurdering af de støjmæssige konsekvenser derfor baseret på
miljøgodkendelsens grænseværdier.

8. ØVRIGE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Bygninger er regnet reflekterende med et refleksionstab på 1 dB.

Terrænet er regnet akustisk hårdt eller porøst svarende til de faktiske forhold.
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9. RESULTATER

9.1 Støjbelastninger under eksisterende forhold
Støjbelastningen fra modtageanlæggets stationære støjkilder er uafhængig af ugedag og tids-
punkt på døgnet. De beregnede støjbelastninger er derfor sammenholdt med støjgrænserne for
natperioden, som er de mest restriktive.

De beregnede niveauer for støjbelastningen fra terminalen under de eksisterende forhold er angi-
vet i nedenstående skema, hvor støjbelastningerne også er sammenholdt med støjgrænsen for
natperioden ved naboerne i det åbne land.

Støjen er beregnet for natperioden, hvor grænseværdien er lavest. I andre tidsrum er grænse-
værdien højere, men støjen fra anlægget er den samme. Der kan dog i dagperioden være støj fra
trafik til og fra anlægget, afprøvning af nøddieselanlæg mv., men det vil være i et begrænset
omfang, som ikke kan medføre overskridelse af den mere lempelige grænseværdi.

Beregningspunkt Beregnet støjbelastning, Lr Støjgrænse for natperioden, Lr

1 37,6 dB 40 dB
2 37,1 dB 40 dB
3 39,6 dB 40 dB

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

For alle 3 beregningspunkter viser støjberegningen overholdelse af grænseværdien på 40 dB(A)
for natperioden.

Beregnede niveauer for støjbelastningen i omgivelserne er vist i Figur 9-2, som med farvesigna-
turer viser støjbelastningen i omgivelserne med 5 dB intervaller.
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Figur 9-2: Eksisterende forhold. Beregnede niveauer for støjbelastning i omgivelserne i højden 1,5 m
over terræn inklusive refleksion fra bygninger

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

Beregningspunkt Beregnet støjbelastning, Lr Støjgrænse for
natperioden, LrAlternativ A1 Alternativ A2

1 31,7 dB 31,8 dB 40 dB
2 28,7 dB 28,6 dB 40 dB
3 26,4 dB 26,1 dB 40 dB

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

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

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

Beregningspunkt Beregnet støjbelastning, Lr Støjgrænse for
natperioden, LrAlternativ A1 Alternativ A2

1 38,6 dB 38,6 dB 40 dB
2 37,7 dB 37,7 dB 40 dB
3 39,8 dB 39,8 dB 40 dB

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

De beregnede samlede niveauer for støjbelastningen i omgivelserne er desuden for alternativ A1
vist på Figur 9-4, som med farvesignaturer viser niveauer for støjbelastning i området med 5 dB
intervaller. Støjudbredelsen for alternativ A2 ville være stort set tilsvarende.



Miljømåling-ekstern støj 13 af 14

Figur 9-6: Fremtidige forhold. Samlet støj fra eksisterende og nye støjkilder alternativ A1. Beregnede
niveauer for støjbelastning i omgivelserne i højden 1,5 m over terræn inklusive refleksion fra bygninger.

9.4 Beregningsudskrifter fra SoundPLAN
Beregningsudskrifter fra SoundPLAN er vist i bilag. Beregningsudskrifterne viser bidrag i bereg-
ningspunkterne fra hver støjkilde.

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

9.6 Støjens maksimalværdi om natten
Det er karakteristisk, at støjen fra terminalen er kontant med mindre variationer i støjniveauet.
Den særlige grænseværdi for støjens maksimalværdi (LpAmax) om natten kl. 22 – 07 overskrides
derfor ikke.
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9.7 Vibrationer og lavfrekvent støj
Afstanden mellem de tekniske installationer på anlægget og de nærmeste boliger er mindst 500
meter (for de nye anlæg er afstanden mindst 800 meter). Der er derfor ingen risiko for vibratio-
ner udbredt gennem jorden, som kan være mærkbare i boliger i omgivelserne.

Alle støjkilder udsender lavfrekvent støj i større eller mindre grad. Denne del af støjen er omfat-
tet af de generelle grænseværdier for støj i dB(A). Til brug for situationer, hvor støjkilder giver
anledning til et særligt højt lavfrekvent støjbidrag, har Miljøstyrelsen fremlagt forslag til grænse-
værdier for lavfrekvent støj (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, Lavfrekvent støj, infralyd
og vibrationer i eksternt miljø, 1997).

Miljøgodkendelsen af anlægget ved Nybro omfatter ikke krav til lavfrekvent støj. Godkendelsen
nævner, at anlæggets kondensatbrænder kan udsende en ”lavfrekvent buldren”. Brænderen har i
praksis ikke været i brug og er nu taget ud af drift. Det vurderes derfor, at anlæggets installatio-
ner ikke giver anledning til væsentlig lavfrekvent støj, som går ud over det normale for industri-
elle støjkilder. Det betyder, at den lavfrekvente del af støjen er omfattet af grænseværdierne for
den samlede støj.

10. UBESTEMTHED

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

Beregnings-
punkt

Situation Beregnet støj-
belastning

Støjgrænse Udvidet usikker-
hed

3 Samlet støjbelastning 39,8 dB 40 dB ±2,7 dB

Figur 10-1: Beregnet udvidet usikkerhed for udvalgt eksempel

11. KONKLUSION

Det forventes, at støjen fra modtageterminalen ved Nybro inklusive Baltic Pipe modtagetermina-
len i den fremtidige situation kan overholde grænseværdierne i terminalens nuværende miljøgod-
kendelse.

Det vurderes derfor samlet, at den planlagte udvidelse af modtageterminalen er uden mærkbare
støjmæssige konsekvenser for omgivelserne.

Opmærksomheden skal henledes på, at støjafgivelsen fra kedlerne til skorstenen er forudsat
dæmpet mindst 15 dB med lyddæmpere.

Oplysninger om støj fra de nye tekniske installationer er stillet til rådighed af mulige leverandører
og vurderes at være udtryk for markedsstandard.



Nybro VVM marts 2018
Assessed contibution level - Eksisterende forhold

punktberegning

9

Source Source LAeq, 8h
dB(A)

LAeq,1h
dB(A)

LAeq, 0,5h
dB(A)

Receiver Punkt 1 LAeq, 8h 37,6 dB(A) LAeq,1h 37,6 dB(A)
S5 Point 33,8 33,8 33,8
S9 Point 31,8 31,8 31,8
S4 Point 29,7 29,7 29,7
S1+S8 Point 26,3 26,3 26,3
S2 Point 25,9 25,9 25,9
S12 Point 21,0 21,0 21,0
S11 Point 6,3 6,3 6,3
Receiver Punkt 2 LAeq, 8h 37,1 dB(A) LAeq,1h 37,1 dB(A)
S5 Point 31,0 31,0 31,0
S4 Point 30,9 30,9 30,9
S9 Point 30,8 30,8 30,8
S2 Point 29,0 29,0 29,0
S1+S8 Point 27,6 27,6 27,6
S12 Point 19,0 19,0 19,0
S11 Point 4,2 4,2 4,2
Receiver Punkt 3 LAeq, 8h 39,6 dB(A) LAeq,1h 39,6 dB(A)
S2 Point 33,8 33,8 33,8
S4 Point 33,1 33,1 33,1
S9 Point 32,4 32,4 32,4
S5 Point 32,2 32,2 32,2
S1+S8 Point 30,7 30,7 30,7
S12 Point 20,7 20,7 20,7
S11 Point -0,1 -0,1 -0,1

Ramboll A/S  1

SoundPLAN 7.4
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Assessed contibution level - Placering A1 punktberegning

9

Source Source LAeq, 8h
dB(A)

LAeq,1h
dB(A)

LAeq, 0,5h
dB(A)

Receiver Punkt 1 LAeq, 8h 31,7 dB(A) LAeq,1h 31,7 dB(A)
Boiler skorsten 1 Point 14,8 14,8 14,8
Boiler skorsten 2 Point 14,9 14,9 14,9
Fuelgaskit Point 19,9 19,9 19,9
Procestog 1 Point 29,1 29,1 29,1
Procestog 2 Point 27,1 27,1 27,1
Receiver Punkt 2 LAeq, 8h 28,7 dB(A) LAeq,1h 28,7 dB(A)
Boiler skorsten 1 Point 14,0 14,0 14,0
Boiler skorsten 2 Point 14,0 14,0 14,0
Fuelgaskit Point 13,5 13,5 13,5
Procestog 1 Point 25,1 25,1 25,1
Procestog 2 Point 25,4 25,4 25,4
Receiver Punkt 3 LAeq, 8h 26,4 dB(A) LAeq,1h 26,4 dB(A)
Boiler skorsten 1 Point 16,2 16,2 16,2
Boiler skorsten 2 Point 16,1 16,1 16,1
Fuelgaskit Point 8,6 8,6 8,6
Procestog 1 Point 21,0 21,0 21,0
Procestog 2 Point 23,5 23,5 23,5

Ramboll A/S  1

SoundPLAN 7.4



Nybro VVM marts 2018
Assessed contibution level - Placering A2 punktberegning

9

Source LAeq, 8h
dB(A)

LAeq,1h
dB(A)

LAeq, 0,5h
dB(A)

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

Ramboll A/S  1

SoundPLAN 7.4
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1 Ekstern Støj – Lillebælt 

1.1 Indledning 
Denne rapport er udarbejdet som baggrundsrapport i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten 

for Baltic Pipe projektet. 

Nærværende rapport omhandler opførelsen af gasrørledningen på tværs af Lillebælt, og indeholder en beregning 

af støj fra anlægsarbejdet samt nedramning af spuns og pæle. 

Rapporten er revideret i forlængelse med Miljøstyrelsens kommentarer i forbindelse med opdatering af miljøkon-

sekvensrapporten, jf. Beslutningsreferat fra møder mellem Energinet og Miljøstyrelsen 11. og 15. oktober 2021. 

Beregningerne er derfor udført med en højere detaljegrad, som repræsenterer de mest støjende perioder under 

den overståede anlægsproces, som oplyst af Energinet. 

Anlægsarbejderne er gennemført og derfor er nærværende rapport revideret, således at den i bedst mulig omfang 

repræsenterer de forhold, der var under anlægsarbejderne. Specielt for undervandsstøj er beregningerne over-

estimerede, da der ikke blev foretaget nedramning, men nedvibrering af pæle. Afsnittene er tilrettede, men ikke 

omskrevne til fuldt ud at vise de præcise forhold. Rapporten er således at betragte som en worst case situation. 

Der er i rapporten redegjort for, hvor anlægsarbejderne er foregået anderledes. 

1.2 Støjvilkår 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gælder ikke for anlægsarbejder, da dette er en midlertidig aktivitet. I 

mange tilfælde gives et tillæg til grænseværdierne for virksomhedsstøj i dagperioden for boliger, mens man i 

aften- og natperioden fastholder de vejledende grænseværdier. Der er således ved anlægsarbejder praksis for at 

grænseværdier på op til 70 dB(A) i dagperioden (kl. 7.00-18.00), samt lørdag kl. 7.00-14.00, mens 40-45 dB(A) 

skal overholdes i resten af tiden. Grænseværdier for anlægsarbejde på 70 dB(A) i dagtimerne og 40 dB(A) i andre 

tidsrum, er således også gældende i Kolding kommune, i henhold til kommunens forskrift herom (Kolding 

Kommune, 2020). Tilsvarende grænseværdier vil derfor også blive antaget gældende for Middelfart Kommune. 

Der er udvalgt ti referencepunkter på Jyllandssiden, to på Fænø, ét på Føns og fem på Fynssiden, som repræ-

senterer de mest støjbelastede punkter på de omkringliggende ejendomme. Punkterne er placeret 1,5 m over 

terræn på udendørs opholdsarealer og facader. Placeringen af de udvalgte referencepunkter er vist i Bilag 02: 

Situationsplan, Lillebælt, Bilag 03: Situationsplan, Jylland og Bilag 04: Situationsplan, Fyn. 
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1.3 Eksisterende forhold 

1.3.1 Projektområdet 

Lillebælt er et meget forskelligartet område med en lang række forskellige naturtyper, områder med tæt befolk-

ning og landområder (Figur 1.1). Projektområdet strækker sig fra landområdet Gammel Ålbo i Jylland (Bilag 03: 

Situationsplan, Jylland), over Lillebælt imellem øen Fænø og Føns Tange (Bilag 02: Situationsplan, Lillebælt), 

umiddelbart nord for et NATURA-2000 område og over til Fyn og Middelfart (Bilag 04: Situationsplan, Fyn).  

Figur 1.1: Viser det omtrentlige projektområde, indikeret med rød linje, samt det lokalplansbestemt rammer i Middelfart 

  

1.3.2 Beregningspunkter 

Der er udvalgt ti punkter på Jyllandssiden, to på Fænø, ét på Føns Tange og fem på fynssiden, hvor støjbidraget 

er beregnet. Beregningspunkterne er nummereret 01-18, og placeringen fremgår af Bilag 02: Situationsplan, 

Lillebælt – Scenarie 04 & 05, Bilag 03: Situationsplan, Jylland – Scenarie  og Bilag 04: Situationsplan, Fyn – 

Scenarie 02 & 03. Punkterne er placeret 1,5 m over lokalt terræn eller på facaden af bygninger.  

1.3.3 Eksisterende støjforhold 

Støjkilder omkring projektområdet er meget forskelligartede. I Middelfart må støjforholdene beskrives som væ-

rende urbane med støj fra industri, erhverv og trafik. På Lillebælt er der en del skibstrafik, som bidrager med 

støj. I landområderne kan der forventes støj fra almen trafik samt kørsel af traktorer og andre landbrugsmaskiner. 

1.4 Støjpåvirkninger i anlægsfasen 
Støj- og vibrationskilder i anlægsfasen vil omfatte almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder kørsel med 

byggematerialer, jordkørsel, gravearbejde med videre. Der vil desuden blive nedvibrering af spuns til ankervæg, 

(kl. 07-18 i op til tre dage, 6 stk. trækpæle på en uge af under 1 time pr. pæl, og ankre til trækspil).   
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For en oversigt over de anvendte kildeparametre, henvises til Bilag 11: Kildedata. 

I bilag 2-4, kan ses en oversigt over placeringen af støjkilderne. En oversigt over den planlagte linjeføring kan 

ses i Figur 1.2. 

 

Figur 1.2: Oversigtskort for anlægsarbejdet ved Lillebælt 

Ilandføringen af gasrørledningen, på begge sider af Lillebælt er udført. Anlægsarbejdet har medført anlægsakti-

viteter på land i dagsperioden i omkring 10 måneder. I periodens sidste to måneder foregik trykprøvning af 

rørledningen, samt retablering af arealerne. I de første 6 måneder af perioden var der anlægsarbejder på havet 

med eksempelvis uddybningsfartøjer. Anlægsarbejderne på havet fandt sted hele døgnet.  

1.4.1 Støjpåvirkning på land  

Der er foretaget beregninger af støjbidraget med afsæt i situationsplaner udleveret af Energinet. Disse situati-

onsplaner indikerer anlægsfelterne, som de så ud i perioden med de mest støjende aktiviteter. 

Der blev nedvibreret spuns på fynssiden nedrammet. Arbejdet med at vibrere spuns stod kun på i få dage, og 

der skete ikke andet på pladsen imens. Støjudbredelsen herfra er derfor beregnet i et separat scenarie. 

Da der er foretaget beregninger af støjbidraget med afsæt i de faktisk gennemførte anlægsarbejder kan der ikke 

sammenlignes direkte med de tidligere estimerede beregningsscenarier. Der er tale om nye scenarier og bereg-

ninger.  

En oversigt over de forskellige scenarier kan ses i Tabel 1.1. 
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1.4.2 Støjpåvirkning på vand 

Anlægsarbejdet på Lillebælt blev blandt andet gennemført med en Backhoe Dredger. Denne type fartøj anses for 

at være det mest støjende brugt, og danner derfor grundlaget for støjberegningerne knyttet til anlægsarbejdet 

på vand, samt sammenligningsgrundlag med det rapporterede målinger fra Gl. Ålebo. 

Figur 1.3: Viser et eksempel på en backhoe dredger, som er typen af fartøj der er brugt til beregningerne på vandet. 

1.4.3 Beregningsmetoder 

De udførte beregninger er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/93. 

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 8.2, hvor kort med målestoksforhold, bygninger, 

skærme, reflekterende genstande, terræn, referencepunkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter 

SoundPLAN beregner støjen i de udvalgte punkter i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for indu-

stristøj. 

Koteforhold m.v. for området er hentet i digital form fra Kortforsyningens hjemmeside og indlagt i SoundPLAN. 

1.4.4 Forudsætninger  

For at kunne foretage beregninger over den forventede støj fra anlægsarbejdet, er der gjort nogle antagelser om 

aktivitet og kildetyper. 

Nedvibrering i vandet syd for Fænø foretages i dagtimerne, og der er regnet med at to pæle blev installeret pr. 

dag. 

Det er antaget, at Backhoe Dredger på vand, kan være aktive i døgndrift. 

Støjkildernes placering fremgår af Bilag 02: Situationsplan, Lillebælt – Scenarie 04 & 05, Bilag 03: Situationsplan, 

Jylland og Bilag 04: Situationsplan, Fyn. 

Følgende anlægsaktiviteter er gennemført: 

1. Forberedelse til anlægsarbejderne – mobilisering, etablering af arbejdsarealer, etablering af røroplag på 

jyllandssiden (Scenarie 01). 

2. Forberedelse af rørledning i sektioner på jyllandssiden (Scenarie 01). 

3. Gravning af rende i Lillebælt (Scenarie 05). 
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4. Anlægsarbejde på begge sider af Lillebælt udført parallelt med gravning af rende på tværs af bæltet 

(Scenarie 01, 02, 03 og 05). 

5. Nedvibrering af pæle i Lillebælt ( 6 stk.). Nedvibrering blev udført  i dagperioden på hverdage (Scenarie 

04). 

6. Trækspil gøres klar på fynssiden/ wire trækkes over bæltet (Ikke beregnet). 

7. Rør trækkes fra Jylland til Fyn langs havbunden i den gravede rende (Ikke beregnet). 

8. Reetablering af bundforhold i Lillebælt/sten sænkes fra fartøj (Ikke beregnet).  

9. Fjernelse af  pæle (Ikke beregnet).  

10. Tryktest af rør m.m. (Ikke beregnet).  

11. Oprydning/reetablering af område land (Ikke beregnet). 

Som noteret i parentes ovenover, er de mest støjende arbejder repræsenteret i beregningsscenarierne vist her-

under, i Tabel 1.1.  

Som det fremgår er der ikke regnet på pkt. 6-11, idet disse aktiviteter støjer væsentligt mindre end de 5 scena-

rier, der er regnet på. 

Da der, som nævnt tidligere, er foretaget beregninger af støjbidraget med afsæt i de faktisk gennemførte an-

lægsarbejder kan resultaterne ikke sammenligning direkte med de tidligere gennemførte beregningsscenarier. 

Der er tale om nye scenarier og beregninger. 

Tabel 1.1: Oversigt over de forskellige scenarier brugt i beregningerne. 

Scenarie # Beskrivelse Tidsrum Kommentar Bilag 

01 Anlægsarbejde på Jyllandssiden Dag 
Reviderede bereg-
ninger, som følge af 
Miljøstyrelsen kom-
mentarer, i efteråret 

2021 

5 

02 Anlægsarbejde på Fyn – Vibrering af spuns Dag 6 

03 Anlægsarbejde på Fyn – Jordarbejde Dag 7 

04 Anlægsarbejde på Lillebælt, Jylland og Fyn med pilotering syd for Fænø Dag 8 

05 
Anlægsarbejde på Lillebælt, Jylland og Fyn med udgravning af rørled-
ningsgrav 

Dag og Nat 9 og 10 

 

1.4.5 Lydudbredelsesforhold 

Området i og uden for projektområdet er akustisk komplekst bestående af store dele vand, som anses for at 

være akustisk hårdt, men også skov og mark, som anses som akustisk blødt, og by som er en blanding af blødt 

og hårdt terræn.  

1.4.6 Toner og impulser 

Impulser vil kunne forekomme ved nedramning, men da der nedvibreres i dette tilfælde, og arbejdet kun foregår 

i dagperioden, gives der derfor ikke tillæg for tydeligt hørbare impulser i denne rapport. 
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1.4.7 Resultater 

1.4.7.1 Scenarie 1 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag i dagperioden fra scenarie 1:  

Tabel 1.2: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde i Jylland. 

BP Adresse Etage 
Resulterende støjbidrag Lr 

Dag [dB(A)] 

Vilkår 
Dag 

[dB(A)] 

Udvidet 
usikkerhed 

[±dB] 

01 

Gl. Ålbovej 17 - NØ 
Stuen 42 

70 

3 

1. sal 44 3 

Gl. Ålbovej 17 - SØ 
Stuen 39  

1. sal 45  

02 
Gl. Ålbovej 19 - NØ Stuen 47 3 

Gl. Ålbovej 19 - SØ Stuen 47  

03 
Gl. Ålbovej 31 – NV Stuen 51 3 

Gl. Ålbovej 31 - NØ Stuen 50  

04 Gl. Ålbovej 16 Stuen 42 3 

05 Gl. Ålbovej 18 Stuen 44 3 

06 Gl. Ålbovej 20 Stuen 44 3 

07 Gl. Ålbovej 23 Stuen 39 3 

08 
Gl. Ålbovej 25 - NV Stuen 46 3 

Gl. Ålbovej 25 - NØ Stuen 45  

09 
Gl. Ålbovej 27 - NV Stuen 46 3 

Gl. Ålbovej 27 - NØ Stuen 46  

10 Gl. Ålbovej 22 
Stuen 46 3 

1. sal 47 3 

 

Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB. 

1.4.7.2 Scenarie 2 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag i dagperioden fra scenarie 2: 

Tabel 1.3: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde på Fyn, inklusiv vibrering af spuns. 

BP Adresse Etage 
Resulterende støjbidrag Lr 

Dag [dB(A)] 

Vilkår 
Dag  

[dB(A)] 

Udvidet 
usikkerhed 

[±dB] 

14 Skrillinge Stand 60 Stuen 53 

70 

3 

15 Skrillinge Strand 14 
Stuen 47 3 

1. sal 47 3 

16 Skrillinge Strand 16 Stuen 44 3 

17 Skrillinge Strand 18 Stuen 44 3 

18 Skrillinge Strand 07 Stuen 44 3 

 

Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB. 
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1.4.7.3 Scenarie 3 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag i dagperioden fra scenarie 3: 

Tabel 1.4: Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde på Fyn, med Jordarbejder, og uden nedramning. 

BP Adresse Etage 
Resulterende 
støjbidrag Lr 
Dag [dB(A)] 

Vilkår 
Dag  

[dB(A)] 

Udvidet 
usikkerhed 

[±dB] 

14 Skrillinge Stand 60 Stuen 57 

70 

3 

15 Skrillinge Strand 14 
Stuen 44 3 

1. sal 45 3 

16 Skrillinge Strand 16 Stuen 43 3 

17 Skrillinge Strand 18 Stuen 43 3 

18 Skrillinge Strand 07 Stuen 43 3 

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

1.4.7.4 Scenarie 4 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag i dagperioden fra scenarie 4: 

Tabel 1.5 Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde på Lillebælt, med nedvibrering af ankerpæle syd for Fænø i dagperioden og 

anlægsarbejde på land i dagperioden. 

BP Adresse Etage 
Resulterende støjbidrag Lr 

Dag [dB(A)] 
Vilkår 

Dag [dB(A)] 

Udvidet 
usikkerhed 

[±dB] 

01 

Gl. Ålbovej 17 - NØ 
Stuen 43 

70 3 

1. sal 46 

Gl. Ålbovej 17 - SØ 
Stuen 40 

1. sal 46 

02 
Gl. Ålbovej 19 - NØ Stuen 47 

Gl. Ålbovej 19 - SØ Stuen 48 

03 
Gl. Ålbovej 31 – NV Stuen 51 

Gl. Ålbovej 31 - NØ Stuen 51 

04 Gl. Ålbovej 16 Stuen 43 

05 Gl. Ålbovej 18 Stuen 44 

06 Gl. Ålbovej 20 Stuen 45 

07 Gl. Ålbovej 23 Stuen 40 

08 
Gl. Ålbovej 25 - NV Stuen 46 

Gl. Ålbovej 25 - NØ Stuen 46 

09 
Gl. Ålbovej 27 - NV Stuen 47 

Gl. Ålbovej 27 - NØ Stuen 46 

10 Gl. Ålbovej 22 
Stuen 46 

1. sal 48 

11 Skansevej 20 Stuen 50 

12 Skansevej 26 Stuen 63 

13 Fønsskovvej 49 Stuen 52 

14 Skrillinge Stand 60 Stuen 57 

15 Skrillinge Strand 14 
Stuen 46 

1. sal 47 

16 Skrillinge Strand 16 Stuen 44 

17 Skrillinge Strand 18 Stuen 44 

18 Skrillinge Strand 07 Stuen 43 

 

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

1.4.7.5 Scenarie 5 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra scenarie 5: 
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Tabel 1.6 Beregnet støjbidrag i dB(A) for anlægsarbejde på Lillebælt med en Backhoe Dredger i dag-, aften- og natperioden og anlægs-

arbejde på land i dagperioden. Der er ingen nedramning.  

BP Adresse Etage 

Resulterende støjbi-
drag Lr 

Dag | Aften | Nat 
[dB(A)] 

Vilkår 
Dag / aften / Nat 

[dB(A)] 

Udvidet 
usikkerhed 

[±dB] 

01 

Gl. Ålbovej 17 - NØ 
Stuen 43 35 35 

70 / 40 / 40 3 

1. sal 46 41 41 

Gl. Ålbovej 17 - SØ 
Stuen 40 31 31 

1. sal 46 37 37 

02 
Gl. Ålbovej 19 - NØ Stuen 47 39 39 

Gl. Ålbovej 19 - SØ Stuen 48 39 39 

03 
Gl. Ålbovej 31 – NV Stuen 51 34 34 

Gl. Ålbovej 31 - NØ Stuen 52 47 47 

04 Gl. Ålbovej 16 Stuen 43 39 39 

05 Gl. Ålbovej 18 Stuen 44 36 36 

06 Gl. Ålbovej 20 Stuen 45 39 39 

07 Gl. Ålbovej 23 Stuen 40 34 34 

08 
Gl. Ålbovej 25 - NV Stuen 46 38 38 

Gl. Ålbovej 25 - NØ Stuen 46 34 34 

09 
Gl. Ålbovej 27 - NV Stuen 47 40 40 

Gl. Ålbovej 27 - NØ Stuen 47 42 42 

10 Gl. Ålbovej 31 22 
Stuen 47 42 42 

1. sal 49 44 44 

11 Skansevej 20 Stuen 47 47 47 

12 Skansevej 26 Stuen 57 57 57 

13 Fønsskovvej 49 Stuen 46 46 46 

14 Skrillinge Stand 60 Stuen 57 36 36 

15 Skrillinge Strand 14 
Stuen 48 45 45 

1. sal 48 46 46 

16 Skrillinge Strand 16 Stuen 45 41 41 

17 Skrillinge Strand 18 Stuen 46 41 41 

18 Skrillinge Strand 07 Stuen 44 39 39 

 

Scenarie 5 er det eneste scenarie, hvor der arbejdes i hele døgnet. 

Usikkerheden på beregningerne er vurderet til 3 dB. 

1.4.8 Konklusion 

Det kan konkluderes at beregningsscenarierne generelt ikke giver anledning til overskridelser af grænseværdierne 

i dagperioden. De beregnede støjbidrag ligger overalt under 60 dB(A). 

I scenarie 05, hvor der er planlagt natarbejde ses der overskridelser ved en række beregningspunkter, på op til 

6 dB(A) på Fyn, 6 dB(A) på Føns Tange, 17 dB(A) på Fænø og 7 dB(A) på Jylland. 

Disse støjbidrag stemmer fint overens med målingerne foretaget i området, som beskrevet i følgende afsnit. 
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1.5 Opsummering af overvågede målinger fra anlægsarbejdet 
I perioderne 13/7 – 25/7 og 20/9 – 24/9 2020  blev der lavet målinger af støjen fra anlægsaktiviteterne ved Gl. 

Ålbo og Skrillinge Strand.  

Der blev målt på stranden ved Gl. Ålbo ca. 60 m nord for Gl Ålbo Camping plads, og ca. 90 m nordøst for BP10.  

Målepunktet kan ses i Bilag 02: Situationsplan, Lillebælt – Scenarie 04 & 05.  

For detaljer om måleudstyr og metode samt kommentarer omkring de specifikke måleforhold, henvises til de 

enkelte målerapporter. 

For sidestilling med beregningerne i denne rapport, anvendes scenarie 05, da denne vurderes bedst at repræ-

sentere forholdene under målingerne.  

Tabel 1.7 De målte tabelværdier for perioden d. 14/7-25/7, med celler hvor de målte værdier overskrider den for tidsrummet passende 

grænseværdi, markeret med rød. 

Måleposition Måledato Periode Tidsrum 
Støjniveau 

LAeq,10min 

Beregnet  
støjniveau,  

Dag/Aften/Nat 

Se Bilag 02: 
Situations-

plan, Lillebælt 
– Scenarie 04 

& 05 

13-07-2020 Dag 

09.40 - 09.50 46,0 

55 / 53 / 53 
 
 

09.50 - 10.00 45,2 

10.00 - 10.10 45,5 

10.10 - 10.20 46,2 

10.20 - 10.30 48,1 

10.30 - 10.40 50,1 

10.40 - 10.49 47,1 

14-07-2020 

Nat 

01.42 - 01.52 41,4 

01.52 - 02.02 41,3 

02.02 - 02.12 41,4 

02.12 - 02.22 41,9 

02.22 - 02.32 41,5 

02.32 - 02.42 43,4 

02.42 - 02.52 54,0 

02.52 - 03.02 54,7 

03.02 - 03.12 55,0 

03.12 - 03.21 52,6 

Dag 

12.41 - 12.50 43,9 

12.50 - 13.00 45,8 

13.00 - 13.10 44,9 

13.10 - 13.20 46,0 

13.20 - 13.30 46,9 

13.30 - 13.40 47,7 

13.40 – 13.50 50,1 

13.50 – 14.00 52,6 

14.00 – 14.10 48,7 

14.10 – 14.20 53,6 

14.20 – 14.29 53,0 

15-07-2020 

Nat Ikke tilgængelig grundet fejl på støjmåler. 

Dag 

16.23 - 16.30 56,1  
 
 
 
 
 
 

55 / 53 / 53 
 
 
 
 
 
 

16.30 - 16.40 51,2 

16.40 - 16.44 47,6 

16.51 - 17.01 53,7 

17.01 - 17.08 52,5 

17.09 – 17.19 55,9 

17.19 – 17.29 47,5 

17.29 – 17.39 52,6 

17.39 – 17.43 54,4 

16-07-2020 
Nat 

01.10 - 01.20 40,4 

01.20 - 01.30 40,7 

01.30 - 01.40 41,0 

01.40 - 01.49 41,3 

Aften 18.37 - 18.47 54,2 
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Måleposition Måledato Periode Tidsrum 
Støjniveau 

LAeq,10min 

Beregnet  
støjniveau,  

Dag/Aften/Nat 

18.47 - 18.57 55,6 

18.59 - 19.09 55,7 

19.09 - 19.19 56,0 

19.19 - 19.29 55,3 

19.29 – 19.39 49,5 

19.39 – 19.45 51,7 

17-07-2020 

Nat 

00.36 - 00.46 52,2 

00.46 - 00.56 58,6 

00.56 - 01.06 55,0 

01.07 - 01.17 56,5 

01.17 - 01.27 56,2 

01.27 - 01.37 54,2 

Dag 

14.42 - 14.52 45,3 

14.52 - 15.02 47,6 

15.13 - 15.23 46,2 

15.23 - 15.33 47,5 

15.33 - 15.43 52,2 

15.43 - 15.53 53,2 

15.58 - 16.08 54,5 

16.08 - 16.18 57,9 

Aften 
21.40 - 21.50 45,0 

21.50 - 22.00 44,1 

Nat 

22.00 - 22.10 43,1 

22.10 – 22.20 44,2 

22.20 - 22.30 43,1 

22.30 - 22.40 46,1 

22.40 - 22.50 44,1 

22.50 – 23.00 43,1 

19-07-2020 Nat 

00.04 - 00.14 42,8 

00.14 – 00.24 41,7 

00.24 – 00.34 41,7 

00.34 – 00.44 41,1 

20-07-2020 Nat 

22.30 – 22.40 44,5 

22.40 – 22.50 44,8 

22.50 – 23.00 44,0 

23.00 – 23.10 44,3 

23.10 – 23.20 44,5 

23.20 – 23.30 44,2 

23.30 – 23.40 46,1 

23.40 – 23.50 44,4 

22-07 2020 Nat 

01.10 – 01.20 42,3 

01.20 – 01.30 41,2 

01.30 – 01.40 41,7 

01.40 – 01.50 41,1 

01.50 – 01.55 41,3 

23-07 2020 Nat 

02.08 – 02.18 39,8 

02.18 – 02.28 35,3 

02.29 – 02.39 34,6 

02.39 – 02.48 34,9 

02.48 – 02.58 34,3 

02.58 – 03.07 33,1 

24-07 2020 Nat 

22.10 – 22.20 43,8 

22.20 – 22.23 44,4 

22.23 – 22.33 41,2 

22.33 – 22.39 43,5 

22.39 – 22.49 43,2 

22.49 – 22.59 43,5 

22.59 – 23.05 39,7 

25-07 2020 Nat 

22.28 – 22.38 36,6 

22.38 – 22.48 35,9 

22.48 – 22.58 35,9 

22.58 – 23.08 41,9 
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1.5.1 Konklusion 

Som det kan ses fra ovenstående Tabel 1.7, så ligger niveauet konstant under LAeq: 70 dB(A) i dagtimerne. Der 

måles derimod næsten ved alle målegange niveauer over de tilladte LAeq: 40 dB(A) i nattetimerne, med et spænd 

fra ca. LAeq: 40 dB(A) til ca. LAeq: 55 dB(A). 

Dette spænd stemmer nogenlunde overens med modellens forudsigelser for støjniveauet ved målepunktet, som 

det kan ses i Tabel 1.7, Bilag 09: Støjkort – Scenarie 05, Dag og Bilag 10: Støjkort – Scenarie 05, Nat, forudsiger 

beregningerne niveauer imellem LAeq: 53 og 55 dB(A), som worst case ved målepunktet. Målingerne kan ikke 

direkte sammenlignes med de beregnede støjbidrag i målepunkterne, da de er målt tættere på støjkilden. Det 

bedste sammenligningsgrundlag findes ved at sammen holde det med støjkortene. 

I denne sammenhæng bør det dog nævnes at en LAeq 0,5 h, ikke direkte kan sammenlignes med de målte værdier, 

da midlingstiden er forskelligt, og forholdene under målingerne i sagens natur er forskellig fra dem der er simu-

leret i beregningerne. I natperioden er der dog ikke stor forskel mellem målte LAeq, 10 min og LAeq,0,5 h. 

Det kan derfor konkluderes at modellens beregningsopsætninger, inden for den vurderede usikkerhed, kan bruges 

som et estimat for den overordnede støjudbredelse under forholdene som de blev målt på. 

Baseret på dette og beregningsresultaterne vist i Bilag 10: Støjkort – Scenarie 05, Nat, må det ydermere kon-

kluderes at store dele af områderne ned til Lillebælt, både på Jylland, Fænø, Føns Tange og Fyn har oplevet 

niveauer over LAeq05h: 40 dB(A) under nattearbejdet med Backhoe Dredger. Dette er også i overensstemmelse 

med de beregnede støjbidrag. 
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2 Undervandsstøj – Lillebælt 

2.1 Indledning 
I forbindelse med anlægsarbejde relateret til gasrørledningen Baltic Pipe, i Lillebælt, blev der nedvibreret træk-

pæle syd for Fænø. 

Udover støj fra anlæg af trækpæle kan havpattedyr potentielt påvirkes af støj og forstyrrelser fra andre anlægs-

aktiviteter og -fartøjer. I målinger fra anlæg af Nord Stream gasrørledningen er støjen fra anlægsfartøjer mål til 

at være sammenlignelig med almindelig trafikstøj fra større skibe. Dette ligger i omegnen af 178-184 dB re 1µPa 

@ 1m (Johansson & Andersson, 2012). Dette omfatter bl.a. sandsugere, spandkæde maskine og operationer med 

pramme mv. 

Støj fra eventuel udlæg af skærver og/eller sten (rock dumping) som beskyttelse af gasrørledningen er i forbin-

delse med Nord Stream 2 fundet at være en mindre støjpåvirkning end påvirkningen fra selve steninstallations-

fartøjet (Sveegaard, Teilmann & Tougaard, 2017). 

De ovennævnte aktiviteter er sammenlignelige med de forventede generelle anlægsoperationer udover vibrati-

onsaktiviteter ved anlæg af Baltic Pipe i Lillebælt. Samlet set vurderes disse aktiviteter at være sammenlignelige 

med den generelle skibsstøj i området og disse aktiviteter indgår derfor ikke i modelleringer af udbredelsen af 

undervandsstøj, som alene relateres til den lagt mere omfattende støj fra vibrering af trækpæle. 

Da områdets udformning giver anledning til komplekse spredningsmønstre, og dermed potentielt en langt højere 

dæmpning med afstanden, relativt til i åbent vand, vurderede man, at en mere nøjagtig model over sprednings-

tabet ville være nødvendig for at undgå en urealistisk overvurdering af støjens udbredelse. Disse beregninger 

blev foretaget i sommeren 2018, med udgangspunkt i de fastlagte lokaliteter for ilandføringen. Beregningerne er 

revideret i vinteren 2018-2019. 

Det vurderes, at de spredningskarakteristika, der blev fundet for beregningerne vedrørende nedramning af spuns, 

også kunne bruges ved beregningerne for nedramning af ankerpæle, syd for øen Fænø (Figur 2.1). Dette skyldes, 

at aktiviteterne vil foregå meget nær hinanden både fysisk og temporalt, og forskelle i lagdeling, sedimentsam-

mensætning og bathymetri bedømmes derfor ikke at være signifikante. 

De udførte beregninger er således overestimerede i forhold til de forhold, der var aktuelle i forbindelse med 

anlægsarbejderne.  

Herunder vil der først blive redegjort for de overordnede retningslinjer for undervandsstøj. Efterfølgende vil me-

todik og resultater for beregningerne, relateret til nedramning af spunsvæggene ved ilandføringsområderne, blive 

opsummeret. Slutteligt bliver der redegjort for de vurderede støjmæssige følgevirkninger, på baggrund af de 

beregnede resultater. 

2.1.1 Regler og retningslinjer for undervandsstøj 

Beregningsmetoden for beregning af den kumulative (sammenlagte) støjpåvirkning, som resultat af en  nedram-

ningssekvens, bestående af flere enkeltslag, er standardiseret af energistyrelsen i Guideline for Underwater Noise 

- Installation of Impact-driven Piles (Energistyrelsen, 2016), og bliver udtrykt som: 

𝑆𝐸𝐿𝐶 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (∑
𝑆𝑖

100%
∗ 10

(
𝑆𝐸𝐿𝑀𝑎𝑥−𝑋∗log10(𝑟0+𝑣𝑓∗∆𝑡𝑖)−𝐴∗(𝑟0+𝑣𝑓∗∆𝑡𝑖)

10 )
𝑁

𝑖=1

) 

Hvor: 

Si er procenten af hammerenergi, i, i’s slag 

N er det totale antal slag, under en hel nedramning  
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SELMax  er kildestyrken, 1 m fra kilden, ved 100% hammerenergi  

X og A  beskriver lydudbredelsen  

r0 er afstanden imellem kilden og marine pattedyr, ved starten af nedramning 

vf er flugthastigheden for havpattedyr, direkte væk fra støjkilden  

∆ti er tiden imellem starten af nedramning, og det i’s slag  

Retningslinjerne specificerer en standardafstand til havpattedyr på 1,3 km ved starten af nedramning, hvis der 

vel at mærke er brugt sælskræmmere før nedramning er påbegyndt. I dette anlægsprojekt erstattes sælskræm-

mere af pinger og softstart på ramningsoperationer. Flugthastigheden er standardiseret til 1,5 m/s.  

De områdespecifikke spredningskarakteristika (A og X), skal nærmere specificeres for hvert projekt og er således, 

for Lillebælt, blevet udledt på baggrund af en model over området, indeholdende områdets dybdeforhold (ba-

thymetri), saltholdighed (salinitet) samt temperatur og sedimentsammensætning. 

Kildeparametrene, hammerenergi, nedramningsmetode, antal slag (N) og tid imellem slag (∆ti), bliver alle fastlagt 

i et samarbejde imellem bygherre og NIRAS. En analyse af de områdespecifikke bundforhold, afgør hvor meget 

energi der er påkrævet, for nedramning.  

Sammenhængen imellem hammerenergi og slagnummer (i), vil blive benævnt som hammerkurven, i det efter-

følgende. 

De udregnede og modellerede spredningskarakteristika skal præsenteres, og skal bekræftes under selve instal-

lationen, via målinger i området, som beskrevet af Energistyrelsen (Energistyrelsen, 2016): 

 “If the actual accumulated SEL does not exceed the threshold value, installation work can proceed as planned. 

If, on the other hand, the actual accumulated SEL exceeds the threshold value, then the Concessionaire must 

take measures to identify the causes of this deviation and perform corrective measures, including adjusting the 

installation method. When this work has been carried out, the next piles can be installed. In this situation, control 

measurements of underwater noise must also be performed for this next pile, and so forth, until the threshold 

value is complied with or the final pile in the installation round has been installed.” 
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2.2 Metode og Resultater fra beregninger 

2.2.1 Metode 

2.2.1.1 Område 

Energinet har foreslået en linjeføring, som vist på Figur 2.1. Modelarbejdet har taget afsæt i, at der vil blive 

nedrammet spunsvægge både ved den jyske og fynske kyst, og modelarbejdet for spredningen i området, har 

taget udgangspunkt i det jyske nedramningspunkt, da dette område vil resultere i den mest uhindrede spredning 

i området, og dermed vil repræsentere worst case. Som det ses på Figur 2.1, er der herfra, i højere grad mulig-

heder for uhindret spredning af støjen mod NATURA-2000 området, umiddelbart syd for projektområdet 

2.2.1.2 Kildestyrke 

På baggrund af tidligere erfaring med lignende projekter, samt aftale imellem Energinet og NIRAS, blev kildepa-

rametrene fastsat til følgende, for henholdsvis nedramning og vibrering: 

• Generelt 

o Aktivitetsperiode: 8 timer dagligt 

o Aktivitetstid for hver installation af spuns: 15 min  

o Nedetid mellem hver enkelt installation: 15 min / 10 min / 5 min 

o Hastighed for flugtrespons, væk fra kilden, efter påbegyndt aktivitet: 1,5 m/s 

o Spektrum for kilde kan ses i Figur 2.2 

• Nedramning 

o Kildestyrke, SELMAX@1m: 190 dB re 1µPa²s, SPLP: 222 dB re 1µPa. 

o Slagfrekvens:45 slag/60 sek. 

o Der antages 15 min soft start med 15% af maks. energi, før hver nedramningssession. 

• Nedvibrering 

o Kildestyrke, SELMAX@1m: 178 dB re 1µPa²s, SPLP: 194 dB re 1µPa. 

Figur 2.1 viser et udsnit af Lil-

lebælt, med den omtrentlige 

planlagte linjeføring, indikeret 

med rød stiplet linje, de to 
ilandføringspunkter, indikeret 

med røde cirkler, mulig 

placering af ankerpæle, 

markeret med blåt kryds og 

den nordlige grænse til Natura-

2000 området i Lillebælt, 

indikeret med den grønne 

stiplede linje. 
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o Slagfrekvens: Kontinuert støj.  

Førnævnte antagelser resulterer i følgende ligning, for nedramning ved 100% hammerenergi, og for en aktivi-

tetsperiode med 15 min. ramning pr. spuns og 15 min. nedetid mellem hver installation. 

𝑆𝐸𝐿𝐶(𝑖) = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10

(

 ∑
100%

100%
∗ 10

(
190𝑑𝐵 𝑟𝑒 1µ𝑃𝑎−𝑋∗log10(1000𝑚+1,5

𝑚
𝑠 ∗∆𝑡𝑖)−𝐴∗(1000𝑚+1,5

𝑚
𝑠 ∗∆𝑡𝑖)

10
)10800

𝑖
)

  

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

Værdierne for den områdespecifikke spredning, X og A, mangler dog, og er således blevet udledt på baggrund af 

modelarbejdet for området. Dette vil blive beskrevet i nærmere detaljer i det følgende. 

I praksis blev nedvibreringen gennemført over en samlet periode på 6 timer. 

2.2.1.3 Model for spredning af undervandsstøj i Lillebælt 

For at oprette en model for lyds udbredelse i et hvilket som helst vandig miljø, skal en række forskellige parametre 

være på plads. 

Den fysiske udformning af havbunden i området, altså bathymetrien, skal indhentes. Området omkring Lillebælt 

blev indhentet fra den offentligt tilgængelige database, Emodnet (http://portal.emodnet-bathymetry.eu/), som 

har data over havbundens udformning i hele Europa, ned til 0,125 gradminutter. 

Sammensætningen af havbunden, og dermed dens spredningsegenskaber, skal indhentes. For nærværende mo-

del er informationer indhentet fra bogen Danmarks Geologi, hvor data om sammensætningen af havbundens 

sedimenter i Lillebælt, er tilgængelige (Geologisk Institut, AU, 1995). 

Tætheden af vandet, som er et produkt af dets temperatur og saltholdighed (salinitet), har indflydelse på ly-

dens hastighed, og dermed også dens udbredelse. Tætheden kan i tilfælde med lagdeling i vandsøjlen, kaldet 

en pyknoklin, resultere i højere eller lavere tab af lyd med afstanden, relativt til det forventede. Da Lillebælt er 

et område med relativt meget gennemgående strøm, vil vandsøjlen på et givent tidspunkt, typisk være godt 

opblandet, og en pyknoklin vurderes derfor ikke at være signifikant. Der blev derfor i modellen regnet med en 

konstant densitet af vandet, som funktion af dybden. Til udregning af tætheden af vandet, og den resulterende 

lydhastighed, er informationer om salinitet og temperatur i Lillebælt, indhentet fra World Ocean Atlas (WOA), 
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Figur 2.2 viser det anvendte spek-

trum for kilden i modellen. Spek-

tret er taget fra målinger af lig-

nende projekter. 

http://portal.emodnet-bathymetry.eu/
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tilgængeligt i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa13/.  Saliniteten og temperaturen er så brugt til at udregne lydhastighe-

den, via Coppens ligningen (A.B. Coppens, 1981). 

Ved hjælp af parametrene, blev en model over området, opbygget i programmet dBSea udviklet af Marshall Day 

Acoustics. Programmet bruger informationer om bathymetri, lydhastighed og sedimentsforhold, kombineret med 

nøjagtige modeller for spredning af lyd, som dBSeaPE, en parabolsk ligning for spredning, og dBSeaRay, en 

algoritme baseret på stråleteori. Disse modeller giver mulighed for nøjagtige forudsigelser om spredningstabet i 

et konkret område.  

Der blev indhentet data for området for henholdsvis Juli og November, så svingningerne i temperatur og salinitet 

i området, hen over året, kan tages med i betragtning, når spredningstabet vurderes. 

Da det sæsonspecifikke spredningstab var fundet, blev der beregnet på de forskellige arbejdsbelastninger, hvor 

15/15 indikerer 15 min. arbejde og 15 min. pause, 15/10 er 15 min. arbejde og 10 min. pause, og 15/5 er 15 

min. arbejde og 5 min. pause, svarende til en aktivitetskvotient på henholdsvis 0,5, 0,6 og 0,75 ud af den 

sammenlagte 8 timers aktivitetsperiode. 

2.2.1.4 Retningslinjer for støjpåvirkning af havpattedyr 

Baseret på et ønske om at få nogle ensrettede retningslinjer for bedømmelse af støjpåvirkninger af havpattedyr 

ved etablering af offshore havmølleparker blev der i 2014 nedsat en arbejdsgruppe på opdrag fra Energistyrelsen, 

da der ind til da havde hersket nogen tvivl om hvilke parametre der kunne vurderes ud fra. 

At fastsætte grænseværdier for specifikke støjinducerede påvirkningsgrader af havpattedyr er en kompleks ud-

fordring. Foruden udfordringerne ved at spore og dokumentere reaktioner på kvantificerede støjpåvirkninger 

kommer artsspecifik variation i sensitivitet, etiske overvejelser ved potentiel skadelig påvirkning samt usikker-

heder om hvorledes en påvirkning bedst kvantificeres. 

I takt med at størrelsen på havvindmøllefundamenter stiger, stiger den resulterende støjpåvirkning af omgivel-

serne i forlængelse med anlægsarbejdet. Dette førte i 2014 til at Energinet nedsatte en arbejdsgruppe der havde 

til formål at estimere nogle grænseværdier for forskellige former for støjrelaterede påvirkninger af havpattedyr, 

mere specifikt gråsæl, spættet sæl og marsvin. Arbejdsgruppens formål var, på baggrund af eksisterende viden, 

at give estimater for hvilken støjpåvirkning, i dB, der ville resultere i henholdsvis adfærdsændringer, midlertidig 

nedsættelse af hørelse (TTS) og permanent nedsættelse af hørelse (PTS).  

Desuden skulle gruppen komme med anbefalinger for en specifik beregningsmodel, som skulle danne grundlag 

for beregninger af den kumulative støjpåvirkning i lignende sager, og dermed ensarte grundlaget for de følgende 

miljøvurderinger. Modellen inddrager det områdespecifikke lydtab med afstanden (TL), karakteristika for ned-

ramning (størrelse, pæltype, frekvensspektrum, ect.) og de artsspecifikke fysiologisk forskelle i hørelse sensiti-

vitet.  

Gruppen bestod af en række forskellige aktører inden for rådgivningsbranchen (Niras, Rambøll, Orbicon, DHI og 

Geocos) og den naturvidenskabelige verden (DCE og AU).  

Arbejdsgruppen fastlagde følgende grænseværdier for forskellige støjinducerede påvirkning af marine pattedyr i 

2015 (Tabel 2.1) (Skjellerup, 2015).  

 

Art 
Adfærdsændring 
(dB re 1 μPa SEL)  

TTS (dB re 1 
μPa SEL cum) 

PTS (dB re 1 
μPa SEL cum) 

Gårsæl og spættet sæl - 176 200 

Marsvin 140 (ss) ≥164 ≥183 

 

Tabel 2.1 viser grænseværdi-

erne som anbefalet fra ar-

bejdsgruppen, for adfærds-

ændringer, midlertidig høre-

tab (TTS) og permanent høre-

tab (PTS). Alle værdierne er 

opgjort i uvægtet SEL. 

(Skjellerup, 2015). 

https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa13/
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I 2016 vurderede DCE (Tougaard, 2016), grænseværdier for henholdsvis TTS og PTS på marsvin i rapporten: 

”Input to revision of guidelines regarding underwater noise from oil and gas activities - effects on marine mam-

mals and mitigation measures”. DCE præsenterer i rapporten en alternativ måde at anskue data rapporteret af 

Kastelein i 2015, (Kastelein RA, 2015), i beregningen af TTS, hvor den første kvartil udelukkende anvendes som 

input til beregningerne. Denne tilgang resulterer i en TTS værdi på 175 dB re 1µPa2s, SELcum, 11 dB højere end 

den værdi forslået af arbejdsgruppen et år tidligere (Skjellerup, 2015). DCE argumenterer for at grundet Ka-

steleins forsøgsdesign, vil resultaterne føre til en overestimering af det modtagne SEL lydniveau (RL), og dermed 

en for lav grænseværdi for TTS. Denne problematik ville yderligere forstærkes i tilfælde hvor man ekstrapolerede 

Kasteleins grænseværdiværdi ud på høje afstande, ved høje kildestyrker (SL) (Tougaard, 2016). 

DCE estimerer yderligere en grænseværdi for PTS, der ligger 15 dB højere end den fundet for TTS, altså 190 dB 

re 1µPa2s, SELcum (Tougaard, 2016).  

NIRAS har taget udgangspunkt i DCEs anbefalinger for TTS og PTS fra 2016 (Tougaard, 2016), da disse værdier 

forsøger at tage højde for indbyggede usikkerheder i Kasteleins forsøg fra 2015 (Kastelein RA, 2015), og dermed 

vurderes at have en højere grad af sikkerhed på længere afstande, så som scenariet i Lillebælt, med relativt høje 

kildestyrker, ved nedramning af spuns og monopile. 

Grænseværdien for adfærdsændringer sættes ved 140 dB re 1µPa2s, SELSS af arbejdsgruppen i 2015 (Skjellerup, 

2015). DCE vurderede i 2016 samme grænseværdi til at være 145 dB re 1µPa2s, SELSS, på baggrund af tilgæn-

gelige data. NIRAS har valgt at holde sig til anbefalingen fra arbejdsgruppen da denne anses for at repræsentere 

den mest konservative tilgang, og at den derfor kan betragtes som en worst case betragtning. 

2.2.1.5 Boblegardiner 

Idet der ifølge projektbeskrivelsen skal gennemføres ramning indenfor parrings- og kælvningsperioden, er det et 

krav, at der iværksættes foranstaltninger til at reducere det areal, hvor marsvinene skræmmes bort fra. En 

velafprøvet metode til dette er anvendelse af et boblegardin omkring støjkilden, og der er derfor foretaget en 

beregning af den støjdæmpende effekt ved anvendelse af boblegardiner. Transmissionstabet for undervandsstøj 

er via modelberegninger for Sound Exposure Level (SEL) for pæleramning i Lillebælt fundet udtrykt ved TL = 

13,69 * log10( r ) + 0,00137 * r, hvor r er afstand fra kilden i meter. Dette transmissionstab er beregnet til at 

være worst case for området. Dette medfører en gennemsnitlig reduktion af lydniveauet med cirka 4 dB hver 

gang afstanden til kilden fordobles. Ved etablering af et boblegardin (big bubble curtain, BBC) omkring pæleram-

ningen, vurderes det meget konservativt, at en bredbåndsdæmpning af SEL kildestyrken på 8 dB kan opnås. 

Bredbåndsdæmpning betyder, at der er tale om en dæmpning af lydniveauet i hele frekvensområdet og ikke blot 

ved en enkelt frekvens. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i artiklen ”Overview of existing Noise Miti-

gation Systems for reducing Pile-Driving Noise” (Bellmann, 2014), som angiver opnåede dæmpninger mellem 10 

dB – 15 dB ved anvendelse af et boblegardin. En dæmpning af kildestyrken på 8 dB vil med det angivne worst 

case transmissionstab således bevirke, at påvirkningsafstandene reduceres med en faktor 4 i forhold til det 

udæmpede scenarie. Tilføjes yderligere et boblegardin, således et dobbelt BBC (DBBC) benyttes, vurderes det 

muligt at dæmpe kildestyrken yderligere 4 dB. Dette er igen vurderet med udgangspunkt i (Bellmann, 2014), 

hvor dæmpningen opnået med et DBBC er angivet til at være i størrelsesordenen 14 – 18 dB. I tilfælde af at et 

DBBC benyttes, vil påvirkningsafstandene derfor halveres endnu engang til en samlet faktor 8 reducering i forhold 

til det scenarie, hvor der ikke anvendes støjdæmpende foranstaltninger. 

2.2.2 Resultater 

Under beregningerne for udbredelsen af undervandsstøjen, som resultat af nedramning af spuns og pæle, blev 

følgende resultater fundet: 

Resultaterne for marsvin uden DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.2 og Tabel 2.4, hvor de indikerede 

afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad af spredningstab, fundet for en specifik måned.  

Resultaterne for marsvin med DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.3 og Tabel 2.5, hvor de indikerede 

afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad af spredningstab, fundet for en specifik måned.  
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Resultaterne for sæler uden DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.6 og Tabel 2.8, hvor de indikerede 

afstande er beregnet på baggrund af den mindste grad af spredningstab, fundet for en specifik måned.  

Resultaterne for sæler med DBBC, med og uden flugt, kan ses i Tabel 2.7 og Tabel 2.9, hvor de indikerede af-

stande er beregnet på baggrund af den mindste grad af spredningstab, fundet for en specifik måned.  

Da der blev anvendt nedvirering skal beregningerne for nedramning ikke indgå i vurderingerne. 

Stationære marsvin 

Metode Md. 

[Aktiv/Pas-

siv] (min. 

Pr. spuns) 

Kritisk Afstand 

240 dB SPLp 190 dB SELcum 175 dB SELcum 140 dB SELss 

Ned-

ram-

ning 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

700 m 3750 m 

2290 m 15 / 10 790 m 4000 m 

15 / 5 890 m 4300 m 

Nov. 

15 / 15  740 m 4200 m 

2520 m 15 / 10 830 m 4500 m 

15 / 5 950 m 4850 m 

Vibre-

ring 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

135 m 1250 m 

500 m 15 / 10 155 m 1380 m 

15 / 5 180 m 1550 m 

Nov. 

15 / 15  140 m 1330 m 

530 m 15 / 10 160 m 1470 m 

15 / 5 190 m 1650 m 

 

 

Stationære marsvin - DBBC 

Metode Md. 

[Aktiv/Pas-

siv] (min. 

Pr. spuns) 

Kritisk Afstand 

240 dB SPLp 190 dB SELcum 175 dB SELcum 140 dB SELss 

Ned-

ram-

ning 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

115 m 1060 m 

500 m 15 / 10 130 m 1180 m 

15 / 5 150 m 1320 m 

Nov. 

15 / 15  115 m 1140 m 

530 m 15 / 10 135 m 1260 m 

15 / 5 155 m 1420 m 

Vibre-

ring 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

19 m 220 m 

80 m 15 / 10 22 m 250 m 

15 / 5 26 m 290 m 

Nov. 

15 / 15  19 m 230 m 

80 m 15 / 10 22 m 260 m 

15 / 5 26 m 300 m 

 

 

Flugt – Marsvin 

Metode Md. 
Kritisk Afstand 

240 dB SPLp 190 dB SELcum 175 dB SELcum 140 dB SELss 

Nedramning 
Jul. 

< 1 m 
1 m 105m 2290 m 

Nov. 1 m 150 m 2520 m 

Vibrering 
Jul. 

< 1 m 
1 m 20 m 500 m 

Nov. 1 m 25 m 530 m 

 

Tabel 2.2 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af stationære  

marsvin må forventes. 240 dB 

re. 1µPa SPLp, indikerer en 

dødelig påvirkning, 190 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 175 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 140 dB re. 1µPa²s SELc in-

dikerer adfærdsændringer. 

Tabel 2.3 viser de udregnede 
afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af stationære  

marsvin må forventes når der 

benyttes DBBC. 240 dB re. 

1µPa SPLp, indikerer en døde-

lig påvirkning, 190 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 175 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 
og 140 dB re. 1µPa²s SELc in-

dikerer adfærdsændringer. 

Tabel 2.4 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af marsvin i 

flugt må forventes. 240 dB re. 

1µPa SPLp, indikerer en døde-

lig påvirkning, 190 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 175 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 140 dB SELc re. 1µPa²s in-

dikerer adfærdsændringer. 
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Flugt – Marsvin - DBBC 

Metode Md. 
Kritisk Afstand 

240 dB SPLp 190 dB SELcum 175 dB SELcum 140 dB SELss 

Nedramning 
Jul. 

< 1 m 
1 m 1 m 500 m 

Nov. 1 m 1 m 530 m 

Vibrering 
Jul. 

< 1 m 
1 m 1 m 80 m 

Nov. 1 m 1 m 80 m 

 

 

Stationære - Sæler 

Metode Md. 

 [Aktiv/Pas-

siv] (min. 

Pr. spuns) 

Kritisk Afstand  

218 dB 

SPLp 

200 dB 

SELcum 

176 dB 

SELcum 

145 dB 

SELss 

150 dB 

SELss 

Nedram-

ning 

Jul. 

15 / 15 

< 5 m 

155 m 3450 m 

1300 m 670 m 15 / 10 175 m 3700 m 

15 / 5 205 m 4000 m 

Nov. 

15 / 15 160 m 3850 m 

1400 m 710 m 15 / 10 180 m 4150 m 

15 / 5 210 m 4500 m 

Vibrering 

Jul. 

15 / 15 

< 5 m 

27 m 1100 m 

235 m 105 m 15 / 10 30 m 1200 m 

15 / 5 35 m 1350 m 

Nov. 

15 / 15 27 m 1170 m 

245 m 110 m 15 / 10 31 m 1300 m 

15 / 5 36 m 1460 m 

 

Stationære – Sæler -DBBC 

Metode Md. 

[Aktiv/Pas-

siv] (min. 
Pr. spuns) 

Kritisk Afstand  

218 dB 

SPLp 

200 dB 

SELcum 

176 dB 

SELcum 

145 dB 

SELss 

150 dB 

SELss 

Nedram-

ning 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

22 m 930 m 

235 m 105 m 15 / 10 25 m 1030 m 

15 / 5 30 m 1160 m 

Nov. 

15 / 15  22 m 990 m 

245 m 110 m 15 / 10 25 m 1100 m 

15 / 5 30 m 1250 m 

Vibrering 

Jul. 

15 / 15  

< 1 m 

< 5 m 190 m 

35 m 15 m 15 / 10 < 5 m 215 m 

15 / 5 < 5 m 250 m 

Nov. 

15 / 15  < 5 m 195 m 

35 m 15 m 15 / 10 < 5 m 220 m 

15 / 5 < 5 m 255 m 

 

 

Tabel 2.5 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af marsvin i 
flugt må forventes når der be-

nyttes DBBC. 240 dB re. 1µPa 

SPLp, indikerer en dødelig på-

virkning, 190 dB re 1µPa²s 

SELC indikerer permanenter 

høreskader (PTS), 175 dB re 

1µPa²s SELC indikerer midler-

tidig høreskade (TTS) og 140 

dB SELc re. 1µPa²s indikerer 

adfærdsændringer. 

Tabel 2.6 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af stationære 

sæler må forventes. 218 dB 

re. 1µPa SPLp, indikerer en 

dødelig påvirkning, 200 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 176 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 150 dB SELc re. 1µPa²s in-

dikerer adfærdsændringer. 

Tabel 2.7 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af stationære 

sæler må forventes når der 

benyttes DBBC. 218 dB re. 

1µPa SPLp, indikerer en døde-
lig påvirkning, 200 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 176 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 150 dB SELc re. 1µPa²s in-

dikerer adfærdsændringer. 
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Flugt - Sæler 

Metode Md. 

Kritisk Afstand 

218 dB 

SPLp 

200 dB 

SELcum 

176 dB 

SELcum 

145 dB 

SELss 

150 dB 

SELss 

Nedramning 
Jul. 

< 5 m 
1 m 65 m 1300 m 670 m 

Nov. 1 m 85 m 1400 m 710 m 

Vibrering 
Jul. 

< 5 m 
1 m 10 m 235 m 105 m 

Nov. 1 m 15 m 245 m 110 m 

 

 

Flugt – Sæler - DBBC 

Metode Md. 

Kritisk Afstand 

218 dB 

SPLp 

200 dB 

SELcum 

176 dB 

SELcum 

145 dB 

SELss 

150 dB 

SELss 

Nedramning 
Jul. 

< 1 m 
1 m 1 m 235 m 105 m 

Nov. 1 m 1 m 245 m 110 m 

Vibrering 
Jul. 

< 1 m 
1 m 1 m 35 m 15 m 

Nov. 1 m 1 m 35 m 15 m 

 

 

  

Tabel 2.8 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af sæler, i 

flugt, må forventes. 218 dB 

re. 1µPa SPLp, indikerer en 

dødelig påvirkning, 200 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 176 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 150 dB re. 1µPa²s SELc in-

dikerer adfærdsændringer. 

Tabel 2.9 viser de udregnede 

afstande, inden for hvilke en 

given påvirkning af sæler, i 

flugt, må forventes når der 
benyttes DBBC. 218 dB re. 

1µPa SPLp, indikerer en døde-

lig påvirkning, 200 dB re 

1µPa²s SELC indikerer perma-

nenter høreskader (PTS), 176 

dB re 1µPa²s SELC indikerer 

midlertidig høreskade (TTS) 

og 150 dB re. 1µPa²s SELc in-

dikerer adfærdsændringer. 
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Bilag 01: Projektoversigt 



 

Side 26 af 35 

Energinet 16. november 2021 www.niras.dk 

Bilag 02: Situationsplan, Lillebælt – Scenarie 04 & 05 
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Bilag 03: Situationsplan, Jylland – Scenarie 01 
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Bilag 04: Situationsplan, Fyn – Scenarie 02 & 03 
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Bilag 05: Støjkort – Scenarie 01, Dag 
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Bilag 06: Støjkort – Scenarie 02, Dag 
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Bilag 07: Støjkort – Scenarie 03, Dag 
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Bilag 08: Støjkort – Scenarie 04, Dag 
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Bilag 09: Støjkort – Scenarie 05, Dag 
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Bilag 10: Støjkort – Scenarie 05, Nat 
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Bilag 11: Kildedata 

Navn Kildetype L'w  dB(A) Lw  dB(A) Tidshistogram Emission spektrum 

Frekvensspecifik kildestyrke 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

LW [dB(A]) 

Gravearbejde på Lillebælt Areal 61,2 120 100%/24h Backhoe Dredger 106 111 112 114 114 112 108 97 

Gravemaskiner / Jordarbejde Areal 73,3 109,7 100% / 07-18 Jordarbejder ved to samtidigt drevne gravemaskiner 85 95 103 104 103 101 100 94 

Kran Punkt 95,8 95,8 020% / 07-18 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

Lastbil Transport Linje 58,9 81,8 1enh/h / 07-18 Lastbil,  svag acc, 10 - 20 km/t 62 65 71 74 78 75 69 61 

Mooroka - Mobil Linje 70,4 90 100% / 07-18 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 73 79 82 83 84 82 80 76 

Morooka - Stationær Punkt 90 90 100% / 07-18 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 73 79 82 83 84 82 80 76 

Sideboom Linje 82,6 109 100% / 07-18 Jordarbejder ved to samtidigt drevne gravemaskiner 84 94 102 103 102 100 99 93 

Wheel Loader Linje 67,8 92,3 100% / 07-18 Wheeled loader, working cycle 66 75 81 86 88 87 80 69 

Nedvibrering af spuns Linje 103,6 114,8 020% / 07-18 Vibrering af spuns med vibrerende rambuk 89 98 103 109 110 109 102 94 

Nedvibrering af spuns - Kranarbejde med placering af spunsplader Linje 84,6 95,8 080% / 07-18 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 
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1 Indledning 

I forbindelse med anlægsaktiviteterne til gasrørledningen Baltic Pipe, som vil forbinde naturgasnettet i Danmark og 

Norge med nettet i Polen, blev der i 2019 udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som bl.a. vurderede de miljømæssige 

påvirkninger af det omfattende anlægsarbejde, fordelt over store dele af Syddanmark (Figur 1.1).  

 

Figur 1.1: Viser projektets overordnede omfang. Den Grønne og blå linje indikerer den del af projektet som har fokus i nærværende tekniske bag-

grundsrapport (Energistyrelsen, 2021). 

Et element af disse miljømæssige påvirkninger er den forventede støj fra anlægsaktiviteter, som blev dokumenteret i 

selvstændige afsnit og baggrundsrapporter i ovennævnte miljøkonsekvensrapport. 

Den 31. maj 2021 ophævede og hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet, Miljøstyrelsens § 25-tilladelse fra den 12. juli 

2019 til fornyet behandling. Processen starter derfor forfra og Miljøstyrelsen har efterfølgende bedt Energinet om en 

yderligere analyse og vurdering af de støjmæssige konsekvenser af bl.a. anlægsaktiviteterne på land. 
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Overordnet set savner Miljøstyrelsen, at følgende delelementer af anlægsaktiviteterne bliver analyseret og estimeret for 

støjpåvirkning, relativt til den oprindelige miljøkonsekvensvurdering: 

• Beregning af støjpåvirkningen fra underboringer af gasrørledning planlagt ved Houstrup, Brænde å, Odense 

å, Sus å Vase Grøft. 

• Uddybende beregninger af støjpåvirkning fra de landbaserede anlægsaktiviteter omkring rørlægningen over 

Lillebælt, ved Gammel Ålbo på Jyllandssiden og Middelfart på Fynsiden (Figur 1.2). 

• Vurdering af de støj- / trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af den tunge trafik forbundet med levering af 

rørsegmenter til rørlagerpladser. 

• Beregning og analyse af anlægsstøjen forbundet med opførelsen af de to kompressorstationer ved Nybro og 

Everdrup. (Figur 1.1). 

• Beregning og analyse af anlægsstøjen forbundet med opførelsen af de elleve nye linjeventilstationer (Figur 

1.3). 

 

Foruden ovenstående uddybende beregninger, efterspørger Miljøstyrelsen også den kumulative støj fra eventuelle 

nærtliggende anlægsprojekter og/eller nærværende motorvejsstrækninger tages med i de endelige vurderinger. 

 

  

 

Figur 1.2: Viser den planlagte linjeføring på tværs af Lillebælt (gul linje), samt de landbaserede anlægsområderne på Jylland og Fyn (grønne arealer) 

(Energinet, 2021). 
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Figur 1.3: Eksempel på en linjeventilstation (Energinet, 2019) 

Energinet har, i forlængelse med Miljøstyrelsens kommentarer af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe, bedt NIRAS 

om at gennemføre beregninger og analyser af de støjmæssige forhold relaterede til ovenstående fokuspunkter, herun-

der også en vurdering af den trafiksikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med levering af rør m.v. 

Nærværende rapport omhandler ekstern støj fra anlægsaktiviteter fra følgende overordnede emner: 

• Gasrørledninger – Beregning af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

• Gasrørledninger – Beregning af støjpåvirkning fra underboringer 

• Rørlagerplads – Beregning af støjpåvirkning fra trafik 

• Modtagestation og kompressorstation – Beregning af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

• Linjeventilstationer – Beregning og vurdering af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

 

Baggrundsrapport for anlægsstøj ved Lillebælt er ligeledes revideret med afsæt i de målinger m.v. der blev gennemført 

under anlægsarbejderne. Der henvises dermed til baggrundsrapporten for anlægsstøj ved Lillebælt rev. 5 af den 11. 

november 2021 for detaljer herom. 

For de øvrige ovennævnte delemner, henvises til nedenstående afsnit. 
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2 Metode 

2.1 Støj 

Støj defineres normalt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Støj fra maskiner og trafik er sam-

mensat af dybe og høje toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af støjen 

hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneskelige øre opfatter støjen - kaldet 

A-vægtning: dB(A). 

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige store lydtryk, vil det give et resulterende 

lydtryk, som er 3 dB(A) højere. Dette betyder i praksis, at en fordobling af antallet af aktiviteter giver en forøgelse af 

støjniveauet på 3 dB(A). Den mindste ændring i lydtrykniveauet, som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring 

på 1 dB(A), når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB(A) 

opfattes som tydeligt hørbar også efter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB(A) opfattes som en 

halvering af støjen. Figur 2.1 viser lydtrykniveauer ved forskellige aktiviteter og giver en mulighed for at sammenligne 

støjen fra forskellige kilder. 

 

Figur 2.1: Lydniveauer udendørs - eksempler 

2.2 Forudsætninger 

Beregninger af den eksterne støj er udført i programmet SoundPLAN v. 8.2 (update 07-06-2021) efter den fælles nor-

diske beregningsmetode, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksom-

heder, (Miljøstyrelsen, 1993) efter General Prediction Method 2019. 

I SoundPLAN er der udarbejdet en 3D model for området omkring anlægsstøjen, ud fra digitalt kortmateriale fra Kort-

forsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse kort indeholder information om terræn, bygninger, 
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veje mm. I den udarbejdede model tilføres støjkilden samt driftstid, således at den resulterende støjbelastning udendørs 

ved nabobygninger kan beregnes. 

2.3 Usikkerhed 

Støjberegninger er behæftet med usikkerhed. Med afsæt i, at der er tale om beregning af forventede støjbidrag med 

afsæt i en anlægsbeskrivelse og forventede kildestyrker, vurderes usikkerheden på beregninger at være 3-5 dB(A). 

Usikkerheden indgår dog ikke i vurderingen af om de vejledende støjgrænser er overholdt, da der ved beregning af 

forventede støjbidrag er normal praksis ikke at fratrække usikkerheden fra de beregnede resultater. Usikkerheden er 

således angivet til orientering. 

3 Støjkrav/støjgrænser 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til virksomheder gælder ikke for anlægsarbejder, da dette er en midlertidig ak-

tivitet. I mange tilfælde gives der et tillæg til grænseværdierne for virksomhedsstøj i dagperioden for boliger, mens man 

i aften- og natperioden fastholder de vejledende grænseværdier. Det er den enkelte kommune, der fastsætter krav til 

støjgrænser og arbejdstider. 

3.1 Kommunale støjkrav for anlægsaktiviteter 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter (Miljøstyrelsen, 2017), som har 

til formål at bidrage til at kommunerne får et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter 

efter § 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23/6/2017). 

Med afsæt heri har en række kommuner udarbejdet forskrifter/retningslinjer for støjende aktiviteter i forbindelse med 

anlægsarbejder. 

Da anlægsaktiviteter er fordelt over flere kommuner, er nedenstående Tabel 3.1 udformet for at give et overblik over 

de lokalt bestemte rammer for ekstern støj, under bygge- og anlægsarbejde. 
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Tabel 3.1: Viser en oversigt over støjkrav ved bygge- og anlægsarbejder, i hver af de berørte kommuner: I alle kommuner er der oplagspladser af rør 

samt ledningsarbejder   

Kommune Støjkrav/retningslinjer Reference 

Varde 

Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder må kun udføres i følgende tids-

rum: 

Mandag til fredag fra kl. 7:00 til kl. 18:00. Lørdag fra kl. 7:00 til kl. 14:00. 

Aktiviteter må udenfor de i stk. 1 nævnte tidsrum kun foretages undtagelsesvist, og kun efter 

forudgående skriftlig dispensation fra Varde Kommune, jf. §20. 

(Varde Kommune, 2018) 

Vejle 
Som udgangspunkt skal arbejdet foregår inden for almindelig arbejdstid, dvs. hverdage mel-

lem kl. 7.00 og 18.00 samt lørdage mellem kl. 7.00 og 14.00. 
(Vejle Kommune, 2021) 

Vejen Ingen retningslinjer  

Kolding 

Normal arbejdstid (mandag-fredag kl. 07.00-18.00, lørdag kl. 08-14): 

Mobile nedknusningsanlæg 55 dB(A). Andre bygge- og anlægsarbejder 70 dB(A.)  

Andre tidsrum (aften og nat): 40 dB(A) Maksimalværdi om natten (kl. 22.00 – 07.00): 55 dB(A) 

(Kolding Kommune, 2020) 

Middelfart Ingen retningslinjer  

Assens Ingen retningslinjer  

Odense 

Midlertidige støv-, støj-, eller vibrationsfrembringende aktiviteter, jævnfør § 4, må kun foregå 

på hverdage fra mandag til fredag mellem klokken 7 og 18. 

Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen samt til- og frakørselsfor-

hold m.m. skal ske på en måde, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.  

(Odense Kommune, 2013) 

Faaborg- 

Midtfyn 
Ingen retningslinjer  

Kerte-

minde 
Ingen retningslinjer  

Nyborg Ingen retningslinjer  

Slagelse Ingen retningslinjer  

Næstved 

Støvende, støjende og vibrerende nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter må kun udføres i 

følgende tidsrum: 

Man-fre. 7:00 - 18:00. Lør. 7:00 - 14:00 

Søn- og helligdage Ingen aktiviteter 

(Næstved Kommune, 2018) 

Faxe 

Støjende, støvende og vibrerende nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, samt facade el-

ler overfladebehandling, må kun udføres i følgende tidsrum: 

Støjende arbejder Hverdage Kl. 07.00 – 18.00 Lørdag Kl. 07.00 – 14.00 

Stærkt støjende arbejder Hverdage Kl. 08.00 – 16.00 

Eksempler på aktiviteter der betragtes som stærkt støjende bygge- og anlægsarbejder: 

Etablering af spunsvægge. Nedramning af fundamentspæle og lign. 

Etablering af jordankre. Betonnedbrydning og betonskæring. 

Asfaltskæring. Sortering, aflæsning og nedknusning af sten og skærver 

Til- og frakørsel af maskiner skal foregå mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00 og lørdag kl. 07.00 

– 14.00. 

(Faxe Kommune, 2020) 

 

Detaljerede bestemmelser i de enkelte forskrifter/retningslinjer kan findes på kommunernes hjemmesider. 

Andre kommuner har en ved anlægsarbejder praksis for en grænseværdi på op til 70 dB(A) i dagperioden (kl. 7.00-

18.00) samt lørdag kl. 7.00-14.00, mens 40 dB(A) skal overholdes i resten af tiden. Dette stemmer godt overens med 

ovenstående retningslinjer. 

3.2 Forudsætninger for beregninger og vurderinger 

Der er ved vurderingerne taget afsæt i, at en støjgrænse på 70 dB(A) i dagperioden på hverdage og lørdage 7-14 samt 

40 dB(A) i andre tidsrum ved boliger i anlægsfasen vurderes at være acceptabel. Vurderingerne tager herudover afsæt 
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i det tidsrum, som påvirkningen forekommer i. Der er valgt at tage afsæt i konkrete værdier for at have en målestok for 

væsentligheden af en given støjpåvirkning.  

Energinet har et ønske om at udvide driftstiden for anlægsarbejderne af hensyn til fremdriften af anlægsarbejderne. 

Derfor er der forudsat, at det vil være muligt at få dispensation til at udvidede driftstiden på hverdage til kl. 20 og 

lørdage til kl. 18, således at der kan arbejdes med støjende aktiviteter på hverdage fra 7-20 og lørdage 7-18. Herved 

sikres, det at der ikke forekommer støjende anlægsarbejder om natten og i weekenden i øvrigt. Herudover vil der ved 

underboringer være behov for at arbejde i døgndrift. Dette drejer sig om få døgn i alt. 

Der kan forekomme aktiviteter på arbejdspladserne ud over disse tidsrum. De eksisterende kommunale retningslin-

jer/forskrifter gælder for støjende anlægsarbejder. Det betyder, at andre typer anlægsaktiviteter som til og frakørsel af 

medarbejdere og mindre ikke støjende aktiviteter, hvor en støjgrænse på 40 dB(A) ved boliger ikke er reguleret af 

ovenstående retningslinjer/forskrifter. 

Støjgrænserne er for dag-, aften- og natperioden og er gældende indenfor nærmere definerede tidsrum (reference-

tidsrum) vist i Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Referencetidsrum i forhold til tidspunkt. 

  

 

Tidsrum 

Hverdage Lørdage Søndage 

Dag 

7.00 – 18.00 

 

 

Aften 

1800 – 2200 

 

Nat 

2200 – 0700 

Dag 

0700 – 1400 

Aften 

1400 – 2200 

 

Nat 

2200 – 0700 

Dag 

0700 – 2200 

Nat 

2200 – 0700 

Referencetidsrum [timer] 8 1 ½ 7 4 ½ 8 ½ 

 

Som det fremgår af Tabel 3.2 skal støjen midles over 8 timer i dagperioden (7 timer om lørdagen) samt 1 time i aften-

perioden. Dette betyder altså at det ikke er det maksimale støjbidrag, man skal relatere sig til, men det gennemsnitlige 

over f.eks. 8 timer i dagperioden. Det betyder så, at hvis en støjkilde kun er i drift i noget af tiden bliver det resulterende 

støjbidrag mindre. I nedenstående Tabel 3.3 ses, hvordan driftstiden influerer på det resulterende støjbidrag. 

Tabel 3.3: Sammenhæng mellem driftstid og korrektion i forhold til 8 timers referencetidsrum. 

Driftstid Korrektion I forhold til referencetidsrum på 8 timer 

100 % (8 timer) 0 

50 % (4 timer) -3 dB 

25 % (2 timer) -6 dB 

10 % (ca. 50 minutter) -10 dB 

1 % (ca. 5 minutter) -20 dB 

 

3.3 Støjens karakter 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder" skal der til den beregnede LAeq-

værdi adderes 5 dB, såfremt støjen i beregningspunkterne vurderes at indeholde tydeligt hørbare toner eller tydeligt 

hørbare impulser. (Miljøstyrelsen, Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder, 1984). 
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Da hørbare impulser er baseret på en subjektiv vurdering, kan det først endeligt vurderes om en støjkilde indeholder 

hørbare impulser ved et målepunkt, når støjkilden er i drift på stedet. Jo længere væk fra en støjkilde et målepunkt er, 

og jo mere baggrundsstøj der er i målepunktet, jo mindre er sandsynligheden for at impulsen er hørbar.  

Tydeligt hørbare impulser vil forventeligt forekomme ved nedramning af spuns og pæle samt evt. bankning af rør under 

vej o. lign., hvorimod sandsynligheden for at der forekommer tydeligt hørbare impulser fra almindeligt forekommende 

anlægsaktiviteter, herunder håndtering af rørledninger, er meget lille. Der er derfor tillagt impulstillæg på 5 dB ved 

aktiviteter, der omfatter nedramning. Der er i hvert enkelt tilfælde angivet om der er givet genetillæg. 

Der vurderes ikke – med afsætning i erfaring fra tilsvarende anlægsarbejder – at være tydeligt hørbare toner i støjen. 

Der kan dog i korte perioder forekommer toner i støjen ved f.eks. anvendelse af vinkelsliber og lignende. Dette arbejde 

vil dog være kortvarigt og derfor vil der i teorien kun skulle gives tillæg for tydeligt hørbare toner i korte perioder af 

arbejdstiden og tæt på arbejdspladsen. 

4 Gasrørledninger – Beregning af støjpåvirkningen anlægsarbejder 

4.1 Indledning 

Status for anlægsarbejderne kan inddeles i tre kategorier 

• Strækninger som er anlagt, og hvor anlægsarbejdet er afsluttet: 

Krydsning af Lillebælt, underboring af Suså, Vase Grøft og klitterne i Houstrup, samt elkablet syd for kom-

pressorstation Everdrup og omkring 80 % af elkablet mellem Everdrup og Haslev. 

• Strækninger hvor anlægsarbejdet er igangværende: 

Strækningen på tværs af Sjælland, den østlige del af Fyn og den vestlige del af Jylland. 

• Strækninger hvor anlægsarbejdet afventer en ny miljøvurdering: 

Vestlige del af Fyn og østlige del af Jylland, samt den resterende del af elkablet mellem Everdrup og Haslev. 

 

Strækninger hvor anlægsarbejdet er afsluttet bidrager med erfaringer til det resterende anlægsarbejde. Erfaringerne er 

inddraget i beregninger og vurderinger i denne baggrundsrapport. 

Gasrørledningen anlægges overvejende i det åbne land, hvor der er stor afstand imellem og til de enkelte beboelser – 

dette gælder særligt strækningen i Varde, Vejen, Fåborg Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Slagelse og Faxe kommune. 

Figur 4.1 viser det afrømmede arbejdsområde og maskinel til håndtering og sammensvejsning af rør.  
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Figur 4.1: Arbejdsområde samt maskinel ved arbejde i åbent land (Foto: Energinet) 

På enkelte strækninger anlægges gasrørledningen i nærheden af landsbyer og tættere bebyggelse, som det eksem-

pelvis er tilfældet ved Lunderskov, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup i Jylland, Middelfart, Tommerup/Tommerup Stationsby, 

Brylle, Bellinge og Højby ved Odense på Fyn. På Sjælland kommer gasrørledningen tæt på Næstved/Holsted. Områ-

derne har en højere befolkningstæthed. 

4.2 Resultater 

I anlægsfasen vil der forekomme støj fra lastvogne og entreprenørmaskiner. Den enkelte arbejdsoperation udføres af 

arbejdshold med få mennesker, der anvender op til 6 – 10 maskiner på arbejdsstedet ad gangen. Aktiviteterne vil først 

og fremmest foregå langs linjeføringen for gasrørledningen, men der vil i perioder også være afledt trafik med lastvogne 

på de omliggende offentlige veje, samt til og fra røroplagspladserne, som typisk udlægges for hver 3 km, hvortil antallet 

af transporter typisk vil være omkring 40 stk. pr. dag i 2-4 dage til hver enkelt plads. 

I nedenstående Tabel 4.1 er der en oversigt over de aktiviteter, der indgår ved etablering af gastransmissionsledningen. 

Da anlægsarbejdet udføres af forskellige entreprenørfirmaer, er det ikke fastlagt hvilke maskiner som anvendes, hvorfor 

der er lavet en overslagsberegning, der indikerer omfanget af støjniveauerne forbundet til de enkelte operationer, hhv. 

50, 100 og 300 meter fra anlægsarbejdet.  

Støjpåvirkningen af omgivelserne er vurderet for de enkelte anlægsoperationer på grundlag af en opgørelse over kil-

destyrker for det materiel der anvendes til den enkelte aktivitet. Beregning af støjniveauer i de valgte afstande og for 

det angivne antal maskiner er udført med den fællesnordiske beregningsmetode jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 

”Beregning af støj fra virksomheder (Miljøstyrelsen, 1993). Der er i opgørelsen regnet med kontinuerlig drift for samtlige 

maskiner. I realiteten vil der være maskiner, der kun benyttes en del af tiden, hvilket betyder at støjen vil være lavere 

end angivet i tabellen. 
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Støjbidraget reduceres med ca. 6 dB pr. afstandsfordobling. Ved afstanden på over 300 meter vil støjbidraget reduceres 

endnu mere på grund af terrænforhold, luftabsorption, evt. skærmvirkning af huse osv. Støjen vil næppe være hørbar i 

afstanden på over 500-1.000 meter (afhængig af baggrundsstøjen i området). 

Tabel 4.1: Overslagsberegninger for støj forbundet til forskellige anlægsoperationer 
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Anlægsarbejdet på den enkelte lokalitet omfatter en sekvens af adskilte operationer, som beskrevet ovenfor. Den sam-

lede anlægsperiode for anlægsarbejdet på den enkelte lokalitet, set i forhold til støjende aktiviteter, vil være af størrel-

sesorden 2 – 3 måneder. Arbejdet forventes udført i hverdagene mellem kl. 07 – 18 (dog indtil kl. 20 i visse situationer) 

samt lørdage 7-14 (dog indtil kl. 18 i visse situationer).  

Støjpåvirkningen vil ikke være kontinuerlig i perioden, men vil være knyttet til de konkrete aktiviteter langs strækningen 

og vil derfor flytte sig løbende. Fremdriften for de enkelte aktiviteter vurderes at være i størrelsesordenen 500 m pr. 

dag. 

Det kan være aktivitet på arbejdspladsen udover ovennævnte tidsrum (før kl. 7 og efter kl. 20 på hverdage samt i 

weekenden). Det kan være trafik til og fra arbejdspladsen, oprydning og andre mindre støjende aktiviteter. Aktiviteterne 

vil være af et sådant omfang, at støjpåvirkningen ved boliger vil være mindre end 40 dB(A). 

Overslagsberegningerne indikerer med udgangspunkt i kildestyrker for typisk bestykning af materiel, at den mest støj-

belastende arbejdsoperation er samling af rørledningen. Her ligger det maksimale støjniveau på omkring hhv. 73-, 66- 

og 55 dB(A) i en afstand af 50, 100 og 300 meter, fra arbejdsarealet. Alle andre arbejdsoperationer vil typisk belaste 

omgivelserne med et lavere niveau. De udførte beregninger forudsætter kontinuerlig drift med alle maskiner involveret 

i den beregnede operation. I den faktiske situation vil alle maskiner ikke eller sjældent være i gang samtidigt og ikke i 

hele referenceperioden og det resulterende støjbidrag vil være lavere end det beregnede maksimale støjniveau. 

Med afsæt i Tabel 4.1 er der i Tabel 4.2 foretaget en beregning af støjbidraget med afsæt i en estimeret driftstid af de 

enkelte aktiviteter pr. dag ved samling af rørledningen. Med baggrund i krav til mindsteafstand mellem gasrørledning 

og beboelsesejendomme, ligger der ingen boliger indenfor 50 meter fra arbejdsbæltet. Nærmeste boliger til arbejds-

bæltet ligger i en afstand af omkring 60 m. 

Tabel 4.2: Estimeret resulterende støjbidrag 50 meter fra støjkilderne ved samling af rørledning. 

Aktivitet Kildestyrke Lw dB(A) Driftstid % pr. stk. Støjbidrag dB(A) 50 meter 

Sammensvejsning (dieselgenerator) 5 stk. 94,2 5 47 

Vinkelsliber 5 stk. 108,7 10 60 

Løftekran (side boom) 6 stk. 108,0 20 63 

Rørbukkemaskine 1 stk. 108 20 55 

I alt   65 

 

Støjbidraget uden tidskorrektion er jf. Tabel 4.1 beregnet til 73 dB(A). 

I en afstand af ca. 100 meter er støjbidraget ca. 6 dB(A) mindre, dvs. under 60 dB(A). 

Ovenstående beregninger er desuden under forudsætning af at aktiviteterne foregår samme sted. Typisk vil arbejdet 

på en arbejdsdag være fordelt over nogle 100 meters arbejdsareal, og derfor vil det reelle støjbidrag ved den enkelte 

bolig være endnu lavere. Tages dette i betragtning vil støjbidraget forventeligt være mindre end 60 dB(A) ved den 

nærmeste bolig. 

Støjbidraget fra de enkelte dele af anlægsarbejdet vil således typisk ligge 10-20 dB under de tal, der er opgivet i Tabel 

4.1. 

De støjende aktiviteter flytter sig, langs med tracéet, med omkring 500 meter om dagen. Støjpåvirkningen af nærlig-

gende boliger vil derfor være kortvarig for hver enkelt aktivitet, og de samlede støjende aktiviteter vil generelt være 

afsluttet efter 2-3 måneder. 
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Støj fra nedlægning af elkablet vil være væsentligt mindre, da det kræver færre anlægsaktiviteter og fremdriften er 

større, dvs. at den tid anlægsarbejdet foregår på et givet sted er mindre end ved nedlægning af gasledningen. 

Såfremt det bliver nødvendigt at arbejde tæt på boliger i tidsrummet efter kl. 18, ansøges kommunen om dispensation 

i henhold til de kommunale retningslinjer og forskrifter. Såfremt kommunen opererer med en støjgrænse på 70 dB(A) 

for arbejde i dagperioden vil der blive ansøgt om at denne støjgrænse skal gælde indtil kl. 20. Ansøgning om dispen-

sation suppleres ved behov med en konkret støjhåndteringsplan for det pågældende arbejde, der redegør for støjni-

veauer og varighed af påvirkning og tiltag til dæmpning af længerevarende støjende aktiviteter på de midlertidige 

arbejdspladser, som grundlag for kommunens vurdering og afgørelse. 

Grundet sikkerhedsafstanden til gasrørledningen er der ingen boliger, som ligger nærmere end 50 meter fra arbejds-

bæltet. Det totale antal af beboelsesejendomme, som ligger indenfor 50-100 meter fra arbejdsbæltet er cirka 400. 

Beboelsesejendommene inden for 100 m er fordelt på følgende strækninger: 

• Fra Blåbjerg til Lillebælt cirka 35 beboelsesejendomme fordelt langs strækningens knap 60 km 

• Fra Lillebælt til Storebælt cirka 260 beboelsesejendomme fordelt langs strækningens knap 80 km 

• Fra Storebælt til Østersøen cirka 110 beboelsesejendomme fordelt langs strækningens cirka 60 km 

 

Der vil således være ca. 400 boliger i alt, der vil kunne opleve et støjbidrag på ca. 60 dB(A) i anlægsperioden ved 

etablering af ledningen. 

4.3 Konklusion 

Med afsæt i ovenstående kan det således konkluderes, at støjbidraget fra anlægsarbejderne ved etablering af rørled-

ningen ikke vil overstige 70 dB(A), og at det typisk ikke vil være højere end 60 dB(A) målt over en arbejdsdag. Et så højt 

støjbidrag vil også kun forekomme i få dage fordelt over 2-3 måneder. 

Såfremt støjende anlægsarbejder undtagelsesvist skal udføres udenfor almindelig arbejdstid (kl. 07 – 18), skal den re-

spektive kommune ansøges om dispensation hertil.  

Ansøgning om dispensation suppleres ved behov med en konkret støjhåndteringsplan for det pågældende arbejde, 

der redegør for støjniveauer og varighed af påvirkning, som grundlag for kommunens vurdering og afgørelse. 

5 Gasrørledninger – Beregning af støjpåvirkningen fra underboringer m.v. 

5.1 Indledning 

Langs rørledningens forløb, på tværs af Syddanmark, vil den krydse en række veje, jernbaner og naturområder. Ved at 

bore eller banke røret under, kan man undgå gravearbejde i de udsatte områder/lokationer. 

Det forventes, at der foretages underboringer af: 

• Jernbaner 

• 15 vejanlæg  

• Naturområder og vandløb 

 

Den forventede anlægsperiode for styrede underboringer er i alt ca. 25 arbejdsdage i dagperioden og maksimalt 35 

dage. Arbejde efter kl. 18 på hverdage kan eventuelt forekomme i op til 5 dage. 
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Herudover sker der ilandføring ved Houstrup Strand. Her er arbejdet gennemført med en samlet anlægsperiode på ca. 

1 måned. 

 

 

Figur 5.1: Boremaskine for styret underboring og gasrørledning under installering 

Boringsarbejdet tager normalt 3-4 uger og udføres primært i dagtimerne mellem kl. 07 og 18, men borearbejdet kræver 

under tiden, at der også arbejdets om natten. Ved arbejde om natten søges den pågældende kommune om dispensa-

tion i henhold til de kommunale retningslinjer. 

Ved krydsning af de fleste jernbaner skal der foretages ramning af stålspåns, og derefter skal røret rammes under vejen, 

hvilket betyder at denne type krydsning støjer mere, end de øvrige krydsninger. Ramning af spuns foregår kun i dagti-

merne og kan gennemføres på en til to dage.  

Der foretages én krydsning på Fyn (Højby N), hvor der ligger boligbebyggelser indenfor en afstand af omkring 50 meter 

fra arbejdsarealet, hvor ramningen foregår. I alt ligger der 3 adresser indenfor 50 meter. Tilsvarende ligger der omkring 

30 adresser indenfor 100 meter.  

 

Underboring af vejanlæg, anvendes ved krydsninger af eksempelvis motorveje og større hovedvej. Der ligger boligbe-

byggelse indenfor en afstand af omkring 50 meter fra nogle af de arbejdsarealer, hvorfra underboringerne foretages. 

Omfanget er på 1 – 2 boliger per underboring. 

Arbejdsarealer hvorfra de styrede underboringer af naturområderne foretages, ligger nogle steder indenfor en afstand 

af 50-60 meter fra boligbebyggelse i størrelsesordenen 1 – 2 boliger pr. underboring. 

Når det er nødvendigt, at boringsarbejdet udføres udenfor normal arbejdstid, vil den respektive kommune blive ansøgt 

om dispensation til udførelse af det arbejde, som ikke kan begrænses indenfor dagtimerne, og senest 14 dage forud for 

arbejdets gennemførelse. Samtidig hermed orienteres de nærmeste naboer til projektområdet, om det forestående 

arbejde.  

I Blåbjerg klitplantage, på strandarealet Houstrup Strand, skal der rammes spuns for at kunne føre søledningen i land. 

Det arbejde har et støjniveau på 69 dB(A), i en afstand af 300 meter (COWI, 2018) (arbejdet er gennemført) og arbejdet 

er foregået i stor afstand fra boliger. Der er mere end 3 km til nærmeste helårsbeboelse og mere end 1 km til nærmeste 

sommerhusområde (Sommerhusområde ved Henne Strand). 
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Overordnet kan denne type arbejde inddeles i tre hovedkategorier:  

• HDD 

• Krydsning ved underboring (presning)  

• Ramning.  

 

Tabel 5.1 viser en skematisk oversigt over de enkelte metoder, aktiviteter m.v. 

Tabel 5.1: Beskrivelse af scenarier for underboring 

Anlægsproces Beskrivelse Typeeksempel Scenarier Aktivitet 

HDD 

Horizontal Directional Drilling (HDD), er overord-

net set en proces hvor et mindre borehoved bo-

rer en passage under et ønsket område, hvoref-

ter rørledningen trækkes med tilbage igennem 

den nye tunnel, når borehovedet er nået ud på 

den anden side. 

Boreaktiviteten foregår fra terrænhøjde. 

Arbejdet med at samle rør, sker på den modsatte 

side af boret. 

Denne type underboring anvendes ved relativt 

lange forløb. 

Houstrup 

Ét scenarie for 

hver lokation 

med de mest 

støjende aktivi-

teter 

Hverdage:  07-20 

Lørdage: 07-18 

Enkelte dage i døgndrift 

 

Lastbiltrafik: 1 stk./time 

Borerig: 100% 

Generator: 100% 

Højtrykspumpe: 100% 

Mobilkran: 100% 

Mudderpumpe: 100% 

Samlet kildestyrke LWA: 114 dB(A) 

Brændeå, 

Odense Å  

(Basis) 

Sus Å 

Krydsning ved 

underboring / 

-presning 

Her presses røret under eksempelvis en vej ved 

hjælp af hydraulik eller en boremaskine som bo-

rer igennem gasrørledningen. Gasrørledningen 

installeres dermed samtidig med at kanalen ud-

bores, og samlingsarbejdet af rørsegmenterne 

sker altså det samme sted som bore-aktivite-

terne.  

Når der bores, etableres der forud for boringen 

en byggegrube 

Anvendes ved relativt korte afstande 

Vase grøft 

Ét med pres-

ning 

Hverdage: 07-18  

Lørdage:  07-14 

I forbindelse underboring af jernba-

ner, kan der være behov for døgnar-

bejde, maksimalt 1-2 dage. 

 

Højtrykspumpe: 100% 

Mobilkran: 100% 

Presning: 100% 

Samlet kildestyrke LWA: 107 dB(A) 

Ramning 

Denne fremgangsmetode kan groft beskrives som at 

slå et søm i. Rørledningen får installeret et keglefor-

met endestykke og bliver herefter banket horisontalt 

ind under det ønskede område.  

Rørledningen spules eller presses efterfølgende fri 

for jord der er trængt ind i røret. 

Denne anlægsmetode kræver et 4-5 m dyb og 16-18 

m lang byggegrube i afsender området 

Anvendes ved mindre vandløb og vejstrækninger, 

hvor afstanden ikke er stor. 

Arbejdet med samling af rør sker altså på siden 

hvor der bankes. 

Odensevej (Ba-

sis) (FYN) 

1) Med ram-

ning af spuns 

til byggegrube 

2) Med ram-

ning af gasrør-

ledning 

Hverdage: 07-18  

Lørdage:  07-14 

 

Ramning_ 60% 

Generator: 100% 

Lastbil: 1enh/t 

Mobilkran: 100% 

Samlet kildestyrke  

Scenarie 1 LWA: 125 dB(A) 

Scenarie 2: LWA: 122 dB(A) 
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Ved beregning af den samlede kildestyrke er der taget afsæt i følgende kildestyrker, jf. Tabel 4.1. 

Tabel 5.2: Anvendte kildestyrker, jf. Tabel 4.1 

Anlægsproces Aktivitet Kildestyrke LW dB(A) Driftstid 

HDD Lastbil 100,7 1 stk./time 

 Borerig 110,6 100 % 

 Generator 105,7 100 % 

 Højtrykspumpe 96,7 100 % 

 Mobilkran 103,4 100 % 

 Mudderpumpe 96,7 100 % 

Krydsning ved underboring / -presning Højtrykspumpe 96,7 100 % 

 Mobilkran 103,4 100 % 

 Presning 95,8 100 % 

Ramning Ramning 125,0 og 122,2 60 % 

 Generator 105,7 100 % 

 Lastbil 100,7 1 stk./time 

 Mobilkran 103,4 100 % 

 

5.2 Resultater 

I Bilag 8 – 15 er der vedlagt støjkort over støjudbredelsen for underboringerne. Den røde farve indikerer støjbidrag over 

LAeq: 70 dB(A) i dagperioden, for anlægsarbejderne.  

Til de enkelte beregninger skal der knyttes følgende bemærkninger: 

Bilag 08: Støjkort, HDD - Houstrup: Der er ingen boliger, der vil få et støjbidrag på mere end 40 dB(A), dvs. at der ikke 

vil være udfordringer i forhold til at arbejde i døgndrift. 

Bilag 09: Støjkort, HDD – Odense Å:  Der ligger ca. 100 boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 dB(A), 

men de fleste ikke over 50 dB(A). 

Bilag 10: Støjkort, HDD – Brænde: Der ligger ca. 50 boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 dB(A), og ca. 

10 stk. over 60 dB(A). 

Bilag 11: Støjkort, HDD - Suså: Der ligger 10-20 boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 dB(A), og ca. 5 stk. 

over 60 dB(A). 

Bilag 12: Støjkort, HDD – Vase Grøft: Der ligger ca. 100 boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 dB(A), og 

ca. 10 stk. over 60 dB(A). 

Bilag 13: Støjkort, Presning - Odensevej: Der ligger mindre end 20 boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 

dB(A), og 2 boliger med mere end 60 dB(A). 

Bilag 14: Støjkort, Ramning 01 – Rolles Møllevej og Bilag 15: Støjkort, Ramning 02 – Rolles Møllevej: Der ligger over 100 

boliger som vil opleve et støjbidrag på mere end 40 dB(A), og ca. 10 boliger vil opleve et støjbidrag på mere end 60 

dB(A). 
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Ved HDD og ramning må det forventes, at der i perioder vil skulle gives et impulstillæg på 5 dB(A) i de områder, hvor 

støjbidraget er større end baggrundsstøjen – forventeligt ved støjbidrag på mere end 45- 50 dB(A). 

5.3 Konklusion 

Som det fremgår, vil der ikke være boliger, der vil opleve et støjbidrag på over 70 dB(A). 70 dB(A) kan overholdes inden 

for en radius af ca. 50 m. Dette gælder også inkl. et evt. impulstillæg. 

Ved Houstrup vil der ikke være støjmæssige udfordringer i forhold til arbejde i døgndrift. De øvrige steder, hvor der 

anvendes HDD vil arbejdet i døgndrift betyde, at op til 100 boliger ved de fleste lokaliteter vil få et støjbidrag på mere 

end 40 dB(A). Arbejde i døgndrift vil dog for den enkelte lokalitet være begrænset til få dage. 

6 Kompressorstationer – Beregning af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

6.1 Indledning 

To stationsanlæg er planlagt som en del af projektet, en modtagestation ved Nybro ca. 7 km nordvest fra Varde, i 

Vestjylland (Figur 6.1), og en kompressorstation ved Everdrup (Figur 6.2) på Sydsjælland, ca. 15 km vest fra Næstved. 

Modtageterminalen i Nybro placeres i det åbne land, i umiddelbar tilknytning til og inden for hegnet af det eksisterende 

og tilsvarende anlæg, med få beboelsesejendomme i nærområdet. Det er et teknisk anlæg, hvori gas fra Nordsøen 

modtages.   
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Figur 6.1: Viser området omkring modtagestationen (rød stiplet linje) ved Nybro. 

Stationen ved Nybro i Vestjylland vil således modtage gas vestfra, fra Europipe II, og skubbe det videre mod øst og 

Sjælland. Stationen ved Everdrup på Sydsjælland vil herefter modtage gassen og på ny øge trykket for at sikre en effektiv 

transport videre under Østersøen til Polen. 

Kompressor- og transformerstationen ved Everdrup er et større teknisk anlæg, der placeres på bar mark i det åbne 

land, med få beboelsesejendomme i nærheden. Syd-motorvejen (E47) forløber i retning nord-syd ca. 300 meter vest 

for selve anlægsområdet for kompressorstationen. Rønnedevej og Tågeskovvej omkranser projektområdet hhv. på den 

østlige og sydlige side.  
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Figur 6.2: Viser området omkring kompressorstationen (rød stiplet linje) ved Everdrup. 

Anlægsarbejdet forbundet med opførelsen af kompressorstationerne er omfattende, og breder sig over store arealer. 

Det er derfor udført detaljerede beregninger for anlægsarbejderne for begge lokationer. 

Ved Nybro blev beregningerne foretaget med ét scenarie, da ingen nedramning er planlagt i forbindelse med anlægs-

arbejdet. 

Tabel 6.1: Nybro kompressorstation, beregningsforudsætninger for anlægsarbejder. 

Scenarie # Aktiviteter Kildestyrke, LWA [dB] Kildetype Kildehøjde [m] Tidsrum Intensitet Bilag 

01 

Anlægsarbejde 110 Areal 1,5 

07-18 

50 % 

05 

Dumper 110 Areal 1,5 50 % 

Kran 96 Punkt 4 20 % 

Sideboom 96 Linje 4 50 % 

Svejsning 90 Punkt 0,5 50 % 

 

Ved Everdrup er beregningerne delt i to hoved-scenarier, et med det planlagte jordarbejde og nedrivning af eksiste-

rende bygninger, og et hvor nedramning af pyloner til brofundamenter ved Krobæk og konstruktionsarbejde for selve 

anlægget, er inkluderet: 
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Tabel 6.2: Everdrup kompressorstation, beregningsforudsætninger for anlægsarbejder. 

Scenarie # Aktiviteter Kildestyrke, LWA [dB] Kildetype Kildehøjde [m] Tidsrum Intensitet Bilag 

01 
Jordarbejde 110 Areal 1,5 

07-18 

100 % 
06 

Betonhammer 115 Punkt 4,0 50 % 

02 

Konstruktions-

arbejde 
103 Areal 3,0 100% 

07 

Nedramning 125 Punkt 4,0 20% 

 

For en detaljeret oversigt over de enkelte kilders frekvensfordeling, henvises til Bilag 20: Kildeparametre. 

6.2 Resultater 

Det beregnede støjkort for Nybro kompressorstation kan ses i Bilag 16: Støjkort, Kompressorstation, Nybro - Dag. 

De beregnede støjkort for Everdrup kompressorstation kan ses i Bilag 17: Støjkort, Kompressorstation, Everdrup Scenarie 

01 - Dag og Bilag 18: Støjkort, Kompressorstation, Everdrup Scenarie 02 – Dag, for henholdsvis scenarie 01 og 02. 

Den røde farve indikerer støjbidrag over LAeq: 70dB(A) i dagperioden, for anlægsarbejde. 

6.3 Konklusion 

6.3.1 Nybro 

Det kan, med baggrund i de beregnede støjniveauer, konkluderes at der ikke forventes overskridelser af LAeq: 70 dB(A), 

ved nogle af naboejendommene ved Nybro kompressorstation, under anlægsarbejdet. Støjbidraget ved de nærmeste 

boliger ligger endda væsentligt under 40 dB(A) i dagperioden. 

6.3.2 Everdrup 

Det kan, med baggrund i det beregnede støjniveauer, konkluderes at der ikke forventes overskridelser af LAeq: 70dB(A), 

ved nogle af naboejendommene ved Everdrup kompressorstation, under nogle af de beregnede scenarier. Støjbidraget 

ved de nærmeste naboer ligger væsentligt under 70 dB(A). 

Beregningerne for Scenarie 02 er lavet uden impulstillæg, men selv hvis resultatet tillægges +5 dB for tydeligt hørbare 

impulser, vil niveauerne fortsat ligge omkring LAeq: 55 – 60 dB(A) ved de nærmeste naboer, altså mindst 10 dB under 

grænseværdien i dagperioden. 
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7 Linjeventilstationer – Beregning og vurdering af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

7.1 Indledning 

Linjeventilstationer (Figur 1.3) er mindre anlæg placeret langs gasrørledningen. Disse stationer fungerer som spærre-

ventiler, som i tilfælde af vedligeholdelse eller lignende kan afgrænse dele af gasrørledningen for gastilførsels, og der-

med sikre sikker adgang til rørledningen under vedligeholdelsesarbejde. 

Disse mindre anlæg, som der skal etableres elleve af, etableres ved hjælp af mindre entreprenørmaskiner, som grave-

maskiner, frontlæssere, kraner og lignende. 

De elleve nye stationer, fordelt langs Sydjylland, Fyn og Sydsjælland er opsummeret i nedenstående Tabel 7.1: 

Tabel 7.1: Nedenstående tabel viser de planlagte lokationer for linjeventilstationerne, fra vest mod øst. 

Lokation Kommune Anlægsaktivitet [kl.] Bilag 

Houstrup Varde 

07-18 (hverdage) 

07-14 (lørdage) 

(I perioder dog 18-20 på hverdage og 14-18 på lørdage) 

19 

 

L/V Egtved (eksisterende) Vejle 

Skanderup 
Kolding 

 

Middelfart 

Stenderup 

Svenstrup 

  Gelsted 

Skovhuse Assens 

Bellinge (eksisterende) 
Odense 

Allerup 

Ullerslev(eksisterende) Kerteminde 

Nyborg(eksisterende) Nyborg 

Kongsmark(eksisterende) 
Slagelse 

Gimlinge 

Ladby Næstved 

Faxe Faxe 

 

For at se støjvilkårene for anlægsarbejder for de enkelte kommuner, henvises til afsnit 3, Tabel 3.1. 

For at beregne den forventede anlægsstøj er der opbygget en ”typemodel”, med konservative spredningsforhold. 

Modellen er flad, og tillader dermed uhindret spredning i alle retninger. Derudover er terrænet sat til en absorptions-

koefficient på 0,5, hvilket groft sagt kan beskrives som at arealet omkring kilderne er halvt asfalt/grus og halvt græs/mar-

ker, hvilket anses for at være konservativt estimat for de berørte områder, da de fleste er beliggende i landzoner hvor 

hovedparten af nærområdet er akustisk blødt. 

Typeberegningerne er udført med afsæt i en overordnet anlægsplan fra Ullerslev (Figur 7.1), hvor overordnet udbredelse 

og indbyrdes placering af de enkelte anlægsaktiviteter er brugt som model for alle de planlagte lokationer. 
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Figur 7.1 viser situationsplanen for linjeventilstationen ved Ullerslev, hvor der skal foretages udbygning. 

Det beregnede arbejde består i forlængelse med ovenstående af følgende akustisk relevante aktiviteter: 

Tabel 7.2: Viser de anvendte kildeparametre i typeberegningerne for Linjeventilstationer. 

Aktivitet Kildetype Kildestyrke, LW [dB(A)] Kildehøjde Aktivitet 

Generelt Jordarbejde Areal 110 1,5 100 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

Svejsning med udsug Punkt 90 1,0 50 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

Generator Punkt 96 0,5 100 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

Sandblæsning Punkt 118 0,5 50 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

Kranarbejde Punkt 96 3,0 50 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

Kørsel med dumper Linje 110 1,5 100 % 7-18 (20) hverdage, lørdage 7-14 (18) 

 

Som det kan ses, antages der aktiviteter på byggepladserne fra 07 om morgenen til 18 og i visse tilfælde også om 

aftenen 18-20. Herudover kan der være aktiviteter lørdage 7-14 og i visse tilfælde lørdag 14-20. 
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7.2 Resultater 

I Bilag 19: Støjkort – linjeventilstationer, er støjudbredelsen vist for de forskellige linjeventilstationer. Støjudbredelsen er 

fundet via typeberegningerne, lagt over kort for de forskellige områder hvor der planlægges linjeventilstationer. Derfor 

er kurverne cirkulære, hvilket de ikke vil være i virkeligheden, på grund af terrænforhold m.v. 

7.3 Konklusion 

Anlægsarbejderne ved etablering af ventilstationerne giver et støjbidrag på under 70 dB(A) ved de nærmeste boliger. 

Kun få steder vil der være et støjbidrag på over 60 dB(A), og der er kun få boliger, der vil opleve et støjbidrag på over 

40 dB(A). 

8 Rørlagerpladser – Beregning og vurdering af støjpåvirkning fra anlægsarbejde 

8.1 Indledning 

Der etableres i alt 57 røroplagspladser på strækningen. De er alle placeret i det åbne land, og så vidt det er muligt med 

god afstand til samlet boligbebyggelse. Pladserne etableres i forbindelse med en adgangsvej, for at sikre adgangsfor-

holdene til og fra området. I det åbne land har det været nødvendigt at placeres 8 pladser således, at der ligger boliger 

indenfor en afstand af ca. 50 meter fra oplagspladsen. Pladserne vælges strategisk både i forhold til individuelle afstande 

imellem de enkelte pladser, samt afstand og adgang til arbejdsbæltet og offentlig vej. 

På strækningen Houstrup Strand til Lillebælt, forventes etableret 14 pladser. Der etableres blandt andet en plads sydøst 

for Sønder Stenderup by med mere end 500 meter til et område, med tæt bolig bebyggelse. 

På strækningen mellem Middelfart og Nyborg etableres der 19 pladser. Heraf ligger tre af pladserne relativt tæt på 

boligområder i hhv. Middelfart, Bellinge og Højby, i en afstand af knap 100 meter. 

På strækningen fra Kongsmark, ved Slagelse til Faxe ladeplads placeres 24 oplagspladser. Oplaget ved landsbyen Dy-

sted, ligger mere end 200 meter fra nærmeste beboelsesejendom. Ved Roholte ligger en enkelt bolig mindre end 50 

meter fra røroplaget. Endelig etableres der et arbejdsareal på kysten ved Faxe Ladeplads.  

8.2 Resultater 

Jævnfør Tabel 4.1 vurderes støjniveauet, forbundet med aktiviteter på røroplagspladserne, til 65 dB(A), 59 dB(A) og 48 

dB(A), i en afstand af hhv. 50 m, 100 m og 300 m, fra oplagspladsen ved 100 % drift af alle støjkilder. 

Der forventes op til 40 transporter med rør til hver oplagsplads pr. dag. Dette arbejde vil tage ca. 2-4 dage for hver 

oplagsplads. Transport af rør til oplagspladserne, sker inden for normal arbejdstid (7-18) og inden anlægsarbejdet på-

begyndes i det konkrete område. Alle rør er leveret til de enkelte rørlagerpladser og arbejdet er således afsluttet. 

Med afsæt i Tabel 4.1 er der i Tabel 8.1 foretaget en beregning af støjbidraget med afsæt i en estimeret driftstid af de 

enkelte aktiviteter pr. dag ved røroplagspladserne.  

Tabel 8.1: Estimeret resulterende støjbidrag 50 meter fra støjkilderne ved samling af rørledning. 

Aktivitet Kildestyrke Lw dB(A) Driftstid % pr. stk. Støjbidrag dB(A) 50 meter 

Lastvogn 40 stk. 100,7 1 53 

Mobilkran (larvebånd) 103,4 50 58 

Dozer (CAT D6) 108,8 50 59 

I alt   62 
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Støjbidraget uden tidskorrektion er jf. Tabel 4.1 beregnet til 65 dB(A). 

Der køres kun rør til pladserne i tidsrummet hverdage 7-18. Pladserne tømmes løbende i forbindelse med anlægsarbej-

det og med en væsentlig mindre intensitet og dermed også en væsentlig mindre støjpåvirkning. 

De op til 40 transporter vil kunne påvirke støjbidraget fra trafikken på vejnettet i nærheden af oplagspladserne og på 

vejnettet i øvrigt.  

Dette vil give op til 80 lastbiler på vejnettet. 

I nedenstående Tabel 8.2 er der foretaget en overslagsmæssig vurdering af støjbidraget fra den forøgede trafik i den 

korte periode, hvor trafikken pågår. Beregningerne er foretaget i forhold til eksempler på årsdøgntrafik (ÅDT). Det skal 

understreges, at der er tale om en vurdering i forhold til de korte perioder, hvor trafikken foregår. En omregning af den 

forøgede trafik til ÅDT vil vise, at der ikke sker nogen ændring. 

Tabel 8.2: Overslag over forøget støjbidrag på veje i forhold til den eksisterende årsdøgntrafik. Regnet for vej med en hastighed på 70-80 km/h. Over-

salgsberegninger udført efter N2kR (https://www.sintef.no/projectweb/n2kr/)  

ÅDT Støjbidrag 50 m fra vejmidte LDEN dB(A) Forøgelse af støjbidrag LDEN dB(A) Samlet støjbidrag LDEN dB(A) 

100  42,2 0,8 44,0 

500 48,6 0,5 49,1 

1..000 51,4 0,3 51,7 

5.000 58,4 0,1 58,5 

 

Med afsæt i ovenstående vil der kun for meget små veje med en trafik på under 500 være en støjmæssig ændring på 

op til 0,8 dB. For veje med mere trafik vil ændringerne være så små, at det ikke vil kunne registreres. 

På de små veje vil trafikstøjen i øvrigt være meget lav set i forhold til den vejledende grænseværdi på 58 dB(A). 

8.3 Konklusion 

Samlet set vurderes støjpåvirkningen på vejnettet fra trafikken med rør til lagerpladserne at være meget lille og næppe 

registrerbar. 

9 Kumulative vurderinger 

De støjberegninger, der er foretaget i de foregående afsnit, er udført for hver enkelt delaktivitet. Der vil være kumulative 

effekter mellem arbejdet med nedlægning af rør og f.eks. underboringer, ventilstationer m.v. såfremt disse foregår 

samtidigt. 

Med afsæt i de beregninger, der er foretaget forventes, der ikke at være nævneværdige kumulative støjpåvirkninger.  

For støj gælder det, at støjbidraget ved den enkelte bolig fra to aktiviteter skal være på samme niveau for, at der vil 

være tale om en reel kumulativ støjmæssig effekt. Dette skyldes, at støjskalaen er logaritmisk. Er støjbidraget f.eks. 10 

dB højere eller lavere i et givet punkt fra to forskellige aktiviteter, vil der ikke være tale om en kumulativ effekt, idet det 

så vil være den aktivitet, der giver det højeste støjbidrag, der vil være bestemmende for det samlede støjbidrag1. En 

 

1 Støjskalaen er logaritmisk. Eksempel:”60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A)”. Det menneskelige øre kan opfatte en ændring på 1-2 dB og der skal en 

ændring på 6-10 dB til før det lyder som en fordobling af støjen. 

https://www.sintef.no/projectweb/n2kr/
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ændring på 1-2 dB vil af de fleste kun lige akkurat kunne registreres. Da der kun er kumulativ effekt, hvis der dels er 

tidsmæssigt sammenfald, dels skal være tale om aktiviteter der har omtrent samme støjniveau, vil der med stor sand-

synlighed ikke være kumulative effekter i forhold til støj fra de forskellige aktiviteter. 

Der vil også kunne være kumulativ effekt af anlægsarbejderne i forhold til andre støjkilder. Anlæg og ledninger ligger 

primært i det åbne land, hvor baggrundsstøjen er relativ lav og der vil derfor ikke være nogen kumulativ effekt. Enkelte 

steder ligger anlæg, arbejdspladser m.v. tæt på veje herunder motorveje. Dette gælder f.eks. for Station Everdrup, der 

ligger tæt på E47 (Sydmotorvejen). I forhold til kumulation med motorvejsstøjen, kan man ikke direkte sammenligne de 

to typer støj trafikstøj og anlægsstøj. Det skal dog anerkendes, at området i forvejen er påvirket af støj fra motorvejen, 

og at anlægsarbejdet, i en periode, vil påvirke området med yderligere støj. Støjbidraget fra anlægsarbejder ligger på 

mellem 40 og 50 dB(A) ved de boliger, der ligger tættest på Sydmotorvejen. Figur 9.1 viser støjbidraget fra Sydmotor-

vejen i området omkring Station Everdrup. Som det fremgår ligger støjbidrag fra Sydmotorvejen på 55-70 dB(A) i om-

rådet, og der vil derfor ikke være en kumulativ effekt af betydning, da støjbidraget i området først og fremmest skyldes 

støj fra motorvejen. Tilsvarende betragtninger gælder andre steder, hvor anlægsarbejder foregår tæt på motorveje, 

f.eks. ved E20 på Fyn. 

 

Figur 9.1: Støjbidrag fra Sydmotorvejen https://miljoegis.mim.dk/tmp/report8963357429928157033.pdf Cirkel angiver omtrentlig placering af Station 

Everdrup 

 

 

https://miljoegis.mim.dk/tmp/report8963357429928157033.pdf
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9.1 Konklusion 

Da der kun er kumulativ effekt, hvis der dels er tidsmæssigt sammenfald, dels skal være tale om aktiviteter der har 

omtrent samme støjniveau, vil der med stor sandsynlighed ikke være kumulative effekter i forhold til støj fra de forskellige 

aktiviteter. 

10 Rørlagerpladser – vurdering af trafiksikkerhed 

10.1 Indledning 

I forbindelse med anlægsaktiviteterne er det nødvendigt med flere midlertidige depoter til opbevaring af rør. Rørene 

bliver leveret til havne rundt om i landet, og herfra transporteres de til midlertidige oplag. I dette afsnit undersøges 

det i hvor høj grad rørtransporterne har en væsentlig påvirkning af slutvejnettet ud til rørpladserne, ift. trafikbelastning 

og trafiksikkerhed. 

Miljøstyrelsen har ønsket følgende belyst: 

Selve vurderingen af trafikpåvirkningen består i at sammenholde de eksisterende trafikmængder med påvirkningen/om-

fanget af ny trafik (anlægs- og opfyldningstrafik) og derved analysere kapacitetsforhold, trafiksikkerhed, barriere mv. for 

influensvejnettet. 

Influensvejnettet henviser til det vejnet, hvor der forventes at kunne registreres en ændring ved enten ændring i arealan-

vendelsen eller ved tiltag på eksisterende vejnet.  

Influensvejnettet kan være svært at identificere/afgrænse henset til dels projektets geografiske omfang (eks. stræknings-

anlæg) dels transportruternes placering og længder til og fra projektet.  

Dog er det nødvendigt, såfremt der skal foretages en vurdering af omfanget af den nye trafiks påvirkning af de nuvæ-

rende forhold – er det væsentligt eller ikke væsentligt det pågældende geografiske sted? 

Der bør således i muligt omfang opstilles scenarier for den forventede anvendelse af adgangsveje. 

Såfremt antallet af transporter pr. døgn vurderes lavt og ikke-væsentligt (miljøpåvirkningsmæssigt set) i forhold til en 

vilkårlig vej, som måtte have lav kapacitet - mindre god tilgængelighed/indretning - lav trafiksikkerhed for især bløde 

trafikanter, kan ovenstående udelades.  

Med afsæt i ovenstående er der foretaget enkeltanalyser på to rørpladser, som vurderes at være repræsentative for 

de resterende rørpladser i landet. De to rørpladser er udvalgt fordi, der her vurderes at være de største udfordringer i 

forhold til trafiksikkerhed. 

1. Rørplads i bynært miljø – Rolsted by, Roldsted – Matr.nr. 19a (Fyn) 

2. Rørplads i landligt miljø – Houstrup By, Henne – Matr.nr. 9e (Jylland) 

 

10.2 Rørplads i Rolsted, matr.nr. 19a 

Rørene til det midlertidige oplag i Rolsted på Fyn leveres til Nyborg Havn og transporteres til rørpladsen via Motorvej 

E20. Transporterne kører fra motorvejen ad frakørsel 47 Langeskov, og herfra benyttes ruten Omfartsvejen, Maries-

mindevej, Røjrupvej, Vesterskovvej, Rolfstedvejen. Adgangsforholdene til det midlertidige røroplag etableres direkte til 

Rolfstedvejen. 



 

 

   

   

   

 

 

29/72 

I indeværende analyse undersøges trafikpåvirkningen fra afkørsel 47 Langeskov og frem til røroplaget. Den pågæl-

dende rute fremgår af oversigtskortet nedenfor: 

 

Figur 10.1: Rute til rørplads, Rolsted - Matr.nr. 19a, oversigtskort  

Det vurderes, at vejene og vejkrydsene på ruten er dimensioneret til tung trafik, hvorfor befæstelsen antages at kunne 

håndtere belastningen fra rørtransporterne. Dernæst er alle veje på ruten etableret i en bredde, som gør det muligt 

for to rørtransporter at passere hinanden. 

10.2.1 Trafiksikkerhed 

For at beskrive hvorvidt perioden med rørtransporter påvirker influensvejnettets trafiksikkerhed væsentligt, vurderes 

der på den pågældende rutes omkringliggende miljø, forholdene for bløde trafikanter, samt oversigtsforhold i rutens 

krydsområder. 
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10.2.1.1 Omkringliggende miljø 

Det vurderes, at ruten til røroplaget i Rolsted, er hensigtsmæssig ift. kørsel med tunge køretøjer. Størstedelen af ruten 

består af motorvej, hvilket ikke udgør nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Efter afkørsel fra motorvejen, gen-

nemkører ruten et industriområde på Mariesmindevej, hvilket må antages i forvejen at bestå af store mængder tung 

trafik. Resterende strækning frem mod røroplaget består af veje i landligt miljø, som antages i forvejen at blive benyt-

tet af landbrugskøretøjer. Hele ruten fra Nyborg til røroplaget er derfor placeret i miljø, hvori kørsel med tunge køre-

tøjer kan forventes. Rolfstedvejen har en hastighedsbegrænsning på 80 km/t, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt ift. 

etablering af adgangsforhold til røroplaget. Det anbefales at indføre midlertidig hastighedsnedsættelse til 50 km/t, i 

perioden med rørtransporter, for at hæve trafiksikkerheden ved ind- og udkørsel til røroplaget. 

Det vurderes heraf, at rørtransporterne ikke udgør en væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden på influensvejnettets 

omkringliggende miljø, med undtagelse af hastigheden på Rolfstedvejen, som anbefales nedsat til 50 km/t i perioden 

med rørtransporter. 

10.2.1.2 Forhold for bløde trafikanter 

Ingen af vejene langs ruten til Rolsted er udformet med særlige kørearealer til bløde trafikanter, herunder cykelbaner 

eller cykelstier. Der er altså ikke taget hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter langs ruten. Dette må ses i lyset 

af, at det omkringliggende miljø er af industriel og landlig karakter, hvorfor frekvensen af bløde trafikanter kan anta-

ges at være meget lav. Heraf vurderes det at bløde trafikanter på vejnettet har høj agtpågivenhed, når de færdes i 

området og det bør derfor ikke være nødvendigt at indføre yderligere sikkerhedstiltag for at højne trafiksikkerheden 

for denne trafikantgruppe. 

10.2.1.3 Oversigtsforhold 

Alle vejkryds på ruten er undersøgt ift. oversigtsforhold, i henhold til gældende vejregel2. Der vurderes at være til-

strækkelig oversigt i alle vejkryds på strækningen. Eneste vejkryds der kan give anledning til udfordringer er krydset 

Røjrupvej/Vesterskovvej, hvor parkerede biler langs bygningen kan give nedsat oversigt. Problemet kan afhjælpes ved 

at nedlægge servitut langs bygningen, i perioden med rørtransport, eller blot via dialog med beboerne af ejendom-

men. 

 

2 Vejregel ”Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land”, s. 111 
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Figur 10.2: Røjrupvej/Vesterskovvej, kryds med nedsat oversigt ved parkerede køretøjer 

10.2.2 Trafiktal 

Dette afsnit vil gennemgå trafiktallene for de benyttede transportveje, både ved eksisterende forhold, samt ved situati-

onen med rørtransporter. 

10.2.2.1 Eksisterende forhold 

For at kortlægge eksisterende trafikbelastning på rørtransportens rute, er der udtrukket trafikmålinger fra MASTRA ift. 

ÅDT og lastbilprocenter. Alle trafiktal fremskrives til år 2021, med en fremskrivningsfaktor på 1% årlig tilvækst i trafik. 

Trafikmålingerne for ruten til rørpladsen ved Rolsted viser følgende eksisterende forhold for vejnettet: 

Tabel 10.1: Trafiktal Rolsted – eksisterende forhold 

Vejnavn ÅDT (årstal for måling) ÅDT fremskrevet til 2021 Lastbilprocent  

Omfartsvejen 4.370 (2021  4.370 16,9 %  

Mariesmindevej 1.880 (2020) 1.918 15.8 % 

Røjrupvej 2.341 (2021) 2.341 8,9 % 

Vesterskovvej 1.407 (2020)  1.435 10,6 % 

 

Der foreligger ingen trafikmålinger for Rolfstedvejen på MASTRA, hvorfor denne vejgren ikke indgår i ovenstående 

skema. Rolfstedvejen påvirkes dog også på en meget kort strækning, da vejen kun benyttes over ca. 300 meter frem 

til røroplaget.    
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10.2.2.2 Fremtidige forhold 

Der tilføres i forbindelse med rørtransporten 40 kørsler pr. dag. Én kørsel defineres som én transport til røroplaget, 

samt én transport fra røroplaget. Én kørsel vil derfor tilføre 2 ÅDT, da det forudsættes transporterne vil benytte sig af 

samme rute ud og hjem. 

Ved tilføjelse af rørtransporterne fås følgende fremtidige forhold for vejnettet: 

Tabel 10.2: Trafiktal Rolsted – fremtidige forhold 

Vejnavn ÅDT ved tilføjelse af rør-

transporter 

Stigning i ÅDT Lastbilprocent 

ved tilføjelse af 

rørtransporter 

Stigning i lastbilpro-

cent  

Omfartsvejen 4.450  1,8 % 18,4 % 1,5 %  

Mariesmindevej 1.960 4,1 % 19,2 % 3,4 % 

Røjrupvej 2.421 3,3 % 11,9 % 3,0 % 

Vesterskovvej 1.487 5,4 % 15,4 % 4,8 % 

 

Stigningen i ÅDT, som effekt af rørtransporterne, ligger mellem 1,8 og 5,4 %. Lastbilprocenten for vejene på ruten sti-

ger mellem 1,5 og 4,8 %. Den trafikale påvirkning fra rørtransporterne vil være mærkbar over hele perioden med 

transporter, som vil vare 2 – 4 dage. Efter endt rørtransport vil den trafikale situation igen være tilsvarende eksiste-

rende forhold. Stigningen i både ÅDT og lastbilprocent er højere end hvad der kan anses som normal årlig trafikvækst 

(ca. 1 %), hvorfor det antages at påvirkningen vil være mærkbar. Det vurderes dog også, at trafikpåvirkningen forløber 

sig over så kort en periode (2-4 dage), at der ikke vil være væsentlige eller permanente påvirkninger på vejnettet. 

 

10.2.3 Konklusion 

Det vurderes, at rørpladsen i Rolsted vil kunne tilgås, uden større påvirkninger af det omkringliggende miljø, ved både 

selve rørpladsen og ruten dertil. Vejnettet har i forvejen høj andel af tunge køretøjer, idet ruten er placeret i miljø med 

industri og landbrug, det forventes, at meget få bløde trafikanter vil benytte sig af vejene på ruten, og der er tilstræk-

kelige oversigtsforhold på hele ruten, med undtagelse af krydset Røjrupvej/Vesterskovvej, hvor det anbefales at ned-

lægge midlertidig servitut. 

Den trafikale påvirkning af vejnettet vil være mærkbar i hele perioden med rørtransporter, da stigningen i ÅDT og 

mængden af tunge køretøjer vurderes at være højere, end hvad der kan anses som normal trafikvækst. Trafikpåvirk-

ningen vil være momentan, men vil være tilstedeværende i så kort en periode, at det vurderes der ikke vil være per-

manente påvirkninger af trafikken på vejnettet. 

De trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser der evt. kan komme i perioden med rørtransporter, vurderes at kunne ud-

bedres via god kommunikation til de berørte borgere langs ruten, evt. oversigtsservitut i krydset Røjrupvej/Vesterskov-

vej, samt midlertidig skiltning langs ruten. For midlertidig skiltning anbefales særligt midlertidig hastighedsnedsættelse 

til 50 km/t på Rolfstedvejen, frem mod røroplaget. 

 

10.3 Rørplads i Henne, Houstrup Strand, matr.nr. 9e 

Rørene til det midlertidige oplag i Henne, Houstrup Strand leveres til Esbjerg Havn og transporteres ud af Esbjerg til 

Vestkystvej, herfra benyttes ruten Tarphagevej, Vesterled, Nymindegabvej, Strandvejen, Blåbjergvej, Houstrupvej, 

Houstrup Strandvej. Adgangsforholdene til det midlertidige røroplag etableres direkte til Houstrup Strandvej. 

I indeværende analyse undersøges trafikpåvirkningen fra krydset Nymindegabvej/Strandvejen og frem til røroplaget. 

Den pågældende rute fremgår af oversigtskortet nedenfor: 
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Figur 10.3: Rute til rørplads, Henne - Matr.nr. 9e, oversigtskort 

Det vurderes at størstedelen af vejene og vejkrydsene på ruten er dimensioneret til tung trafik, hvorfor befæstelsen 

antages at kunne håndtere belastningen fra rørtransporterne, dog med undtagelse af Houstrup Strandvej. Houstrup 

Strandvej har en vejbredde på 5,5 meter, og er på den sidste del af strækningen mod røroplaget grusbelagt. Vejens 

befæstelse antages, grundet vejens placering, ikke at være dimensioneret til større mængder tung trafik, og det aksel-

tryk sådanne køretøjer vil belaste vejen med. Det må forventes at vejopbygningen på Houstrup Strandvej kan tage 

skade af rørtransporterne. Dernæst er vejen så smal, at det vil være svært for to lastbiler at passere hinanden, og evt. 

andre trafikanter, uden at benytte en del af rabatten som køreareal. Det må derfor forventes, at asfaltkanterne bliver 

kørt i stykker, samt at rabatten bliver opkørt i forbindelse med transporterne. Houstrup Strandvej kan derfor blive nød-

vendig at retablere efter transporterne med rør er afsluttet. 

Krydset Houstrupvej/Houstrup Strandvej vurderes ikke at være dimensioneret til tung trafik. Her vil det være nødven-

digt at undersøge med kørekurver, hvorvidt tilslutningskanterne er store nok, til at kunne rumme transporternes slæ-

bekurver. Såfremt det viser sig, at transporterne ikke kan holdes inden for eksisterende vejareal, vil det være 
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nødvendigt at udvide og forstærke vejkrydset, ift. rørtransporternes slæbekurver. Såfremt det vurderes uhensigtsmæs-

sigt at udvide vejkrydset, grundet nødvendigheden for arealerhvervelse, kan der evt. søges tilladelse om at krydse 

fuldt optrukket linje på Houstrup Strandvej. 

 

Figur 10.4: Houstrupvej/Houstrup Strandvej, kryds underdimensioneret til tung trafik 

10.3.1 Trafiksikkerhed 

For at beskrive hvorvidt perioden med rørtransporter påvirker influensvejnettets trafiksikkerhed væsentligt, vurderes 

der på den pågældende rutes omkringliggende miljø, forholdene for bløde trafikanter, samt oversigtsforhold i rutens 

krydsområder. 

10.3.1.1 Omkringliggende miljø 

Det vurderes, at ruten til røroplaget ved Houstrup Strand, i overvejende grad, er hensigtsmæssig ift. kørsel med tunge 

køretøjer. Ruten er placeret således at størstedelen af strækningen består af hovedveje i landligt miljø, som antages i 

forvejen at blive benyttet af landbrugskøretøjer, og som generelt kan klassificeres som trafikveje. Rørtransporterne vil 

langs ruten gennemkøre byerne Henne Stationsby og Houstrup, hvor kørsel med tunge køretøjer ikke kan forventes at 

være tilstedeværende i samme omfang som perioden med rørtransporter. Strækningerne gennem byerne er dog ho-

vedsageligt retlinjede og med tilstrækkelige oversigtsforhold. Dernæst nedskiltes der ved byzonerne til 50 km/t og der 

er i Henne Stationsby etableret fartdæmpende foranstaltninger i form af vejbump. Heraf vurderes det, at rørtranspor-

terne ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden – Særligt med henblik på den korte periode rør-

transporterne forløber sig over (2-4 dage). 

På den sidste del af strækningen frem mod røroplaget, kan det omkringliggende miljø klassificeres som sommerhus-

område, hvorfor rørtransporterne vil udgøre en uvant situation i området. Her anbefales det, at borgerne informeres 

om den forestående ændring i trafiksituationen, således trafikanter i området har høj agtpågivenhed i perioden med 

transporter. Hastigheden er i hele området skiltet til 50 km/t, hvorfor yderligere hastighedsnedsættende tiltag ikke 

vurderes nødvendige. 



 

 

   

   

   

 

 

35/72 

Det vurderes altså, at rørtransporterne ikke udgør en væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden på influensvejnettets 

omkringliggende miljø, med undtagelse af slutvejnettet omkring Houstrup Strand. Her anbefales det at gøre borgerne 

opmærksomme på den forestående periode med rørtransporter, således de befærder sig med højnet agtpågivenhed 

i perioden. 

10.3.1.2 Forhold for bløde trafikanter 

På ruten frem mod Houstrup, er vejene udformet uden særlige kørearealer til bløde trafikanter, herunder cykelbaner 

eller cykelstier. Der er altså ikke taget hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter langs ruten. Dette må ses i lyset 

af, at det omkringliggende miljø er af landlig karakter, med lange strækninger imellem byområderne på ruten, hvorfor 

frekvensen af bløde trafikanter kan antages at være lav. Heraf vurderes det at de få bløde trafikanter der benytter vej-

nettet, har høj agtpågivenhed, når de færdes i området og det bør derfor ikke være nødvendigt at indføre yderligere 

sikkerhedstiltag for at højne trafiksikkerheden for denne trafikantgruppe. 

På ruten fra Houstrup mod røroplaget ved Houstrup Strand, vil der langs Houstrupvej og Houstrup Strandvej kunne 

forekomme bløde trafikanter – specielt i sommermånederne, da vejen ligger i et sommerhusområde. På Houstrupvej 

er der etableret dobbeltrettet cykelbane, hvilket adskiller bløde trafikanter og motoriserede køretøjer. Ved krydset 

Houstrupvej/Houstrup Strandvej er der anlagt blåt cykelfelt, for at højne opmærksomheden på bløde trafikanter. Det 

vurderes derfor, at der allerede er indført tilstrækkelige tiltag, for at hæve trafiksikkerheden for bløde trafikanter langs 

Houstrupvej. Houstrup Strandvej har derimod ingen adskillelse af trafikantgrupper, og et smalt vejprofil på 5,5 m. Her 

vil der i sommermånederne færdes en del cyklister og andre blødetrafikanter, inkl. ryttere (på hest). Her anbefales 

midlertidig skiltning i perioden med rørtransport, for at hæve sikkerheden for bløde trafikanter. 

10.3.1.3 Oversigtsforhold 

Alle vejkryds på ruten er undersøgt ift. oversigtsforhold, i henhold til gældende vejregel. Der vurderes at være til-

strækkelig oversigt i alle vejkryds på strækningen, hvorfor det ikke er nødvendigt med servitutarealer ifm. rørtranspor-

terne. 

10.3.2 Trafiktal 

Dette afsnit vil gennemgå trafiktallene for de benyttede transportveje, både ved eksisterende forhold, samt ved situati-

onen med rørtransporter. 

10.3.2.1 Eksisterende forhold 

For at kortlægge eksisterende trafikbelastning på rørtransportens rute, er der udtrukket trafikmålinger fra MASTRA ift. 

ÅDT og lastbilprocenter. Alle trafiktal fremskrives til år 2021, med en fremskrivningsfaktor på 1% årlig tilvækst i trafik. 

Trafikmålingerne for ruten til rørpladsen ved Henne viser følgende eksisterende forhold for vejnettet: 

Tabel 10.3: Trafiktal Houstrup Strand – eksisterende forhold 

Vejnavn ÅDT (årstal for måling) ÅDT fremskrevet til 2021 Lastbilprocent  

Strandvejen 1.579 (2018)  1.627 10,8 %  

Henne Stationsby 2.338 (2018) 2.460 9,6 % 

Houstrupvej 2.448 (2021) 2.448 2,0 % 

Houstrup Strandvej 288 (2012)  315 13,4 % 

 

10.3.2.2 Fremtidige forhold 

Der tilføres i forbindelse med rørtransporten 40 kørsler pr. dag. Én kørsel defineres som én transport til røroplaget, 

samt én transport fra røroplaget. Én kørsel vil derfor tilføre 2 ÅDT, da det forudsættes transporterne vil benytte sig af 

samme rute ud og hjem. 
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Ved tilføjelse af rørtransporterne fås følgende fremtidige forhold for vejnettet: 

Tabel 10.4: Trafiktal Houstrup Strand – fremtidige forhold 

Vejnavn ÅDT ved tilføjelse af rør-

transporter 

Stigning i ÅDT Lastbilprocent 

ved tilføjelse af 

rørtransporter 

Stigning i lastbilpro-

cent  

Strandvejen 1.707  4,7 % 14,7 % 3,9 %  

Henne Stationsby 2.540 3,2 % 11,8 % 2,2 % 

Houstrupvej 2.528 3,2 % 5,1 % 3,1 % 

Houstrup Strandvej 395  20,3 % 30,1 % 16,7 % 

 

Stigningen i ÅDT, som effekt af rørtransporterne, ligger mellem 3,2 og 20,3 %. Lastbilprocenten for vejene på ruten 

stiger mellem 2,2 og 16,7 %. Den trafikale påvirkning fra rørtransporterne vil være mærkbar over hele perioden med 

transporter, som vil vare 2 – 4 dage. Efter endt rørtransport vil den trafikale situation igen være tilsvarende eksiste-

rende forhold. Stigningen i både ÅDT og lastbilprocent er højere end hvad der kan anses som normal årlig trafikvækst 

(ca. 1 %), hvorfor det antages at påvirkningen vil være mærkbar. Det vurderes dog også, at trafikpåvirkningen forløber 

sig over så kort en periode, at der ikke vil være væsentlige eller permanente påvirkninger på vejnettet. 

Trafikstigningen på Houstrup Strandvej vil være så markant, at det anbefales at borgerne i nærområdet til vejen infor-

meres om den midlertidige påvirkning, for at hæve trafiksikkerheden og trygheden for borgerne, samt imødekomme 

evt. borgerhenvendelser inden de sker. Den markante stigning i trafikbelastning på Houstrup Strandvej, skyldes ho-

vedsageligt at eksisterende trafikbelastning på vejen er så lille, at enhver mertilføjelse i trafik, vil være mærkbar. Dette 

betyder dog også, at meget få trafikanter vil blive påvirket af den midlertidige stigning i trafikintensitet på vejen. 

 

10.3.3 Konklusion 

Ved etablering af rørpladsen ved Houstrup Strand, anbefales det at undersøge hvorvidt krydset Houstrupvej/Houstrup 

Strandvej har behov for udvidelse og evt. forstærkning ifm. rørtransporterne. Det vurderes ikke at krydset, ved nuvæ-

rende udformning, vil kunne håndtere den tunge trafik. Dernæst må det forventes at Houstrup Strandvej skal retable-

res efter endt rørtransport, da det antages at vejens befæstelse ikke er dimensioneret til rørtransporternes akseltryk.  

Vejnettet – i øvrigt – har i forvejen forholdsvist høj andel af tunge køretøjer, idet ruten hovedsageligt er placeret på 

hovedveje i landligt miljø, og det forventes at meget få bløde trafikanter vil benytte sig af vejene på ruten. Dette med 

undtagelse af Houstrupvej, hvor mængden af tunge køretøjer ved eksisterende forhold er meget lav, og det må for-

ventes at der kan forekomme bløde trafikanter, da vejen er placeret i sommerhusområde. Det vurderes at trafiksikker-

heden for bløde trafikanter er tilstrækkelig på hovedparten af den sidste del af ruten, idet der er etableret cykelbane 

og blåt cykelfelt ved krydsområdet til Houstrup Strandvej, men borgerne bør informeres om den forestående rør-

transport, da dette vil hæve agtpågivenheden og sikkerheden i perioden. Der er tilstrækkelige oversigtsforhold på 

hele ruten, hvorfor nedlæggelse af servitutarealer vurderes unødvendigt. 

Den trafikale påvirkning af vejnettet vil være mærkbar i hele perioden med rørtransporter, da stigning i ÅDT og 

mængden af tunge køretøjer vurderes at være højere, end hvad der kan anses som normal trafikvækst, specielt på 

Houstrupvej og Houstrup Strandvej. Trafikpåvirkningen vil være momentan, men vil være tilstedeværende i så kort en 

periode, at det vurderes der ikke vil være væsentlige eller permanente påvirkninger af trafikken på vejnettet. Houstrup 

Strandvej har derimod ingen adskillelse af trafikantgrupper, og et smalt vejprofil på 5,5 m. Her vil der i sommermåne-

derne færdes en del cyklister og andre blødetrafikanter, inkl. ryttere (på hest). Her anbefales midlertidig skiltning i pe-

rioden med rørtransport, for at hæve sikkerheden for bløde trafikanter. 
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De trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser der evt. kan komme i perioden med rørtransporter, vurderes at kunne ud-

bedres via god kommunikation til de berørte borgere på ruten, samt midlertidig skiltning langs ruten. 

10.4 Generelt 

Da adgangsforholdene til de to undersøgte rørpladser vurderes at være repræsentative for resterende rørpladser i 

landet, kan det konkluderes at trafikpåvirkningen fra transporterne vil være mærkbare på resterende ruter, dog ho-

vedsageligt på slutvejnettet mod røroplagene, hvor transporterne vil benytte sig af mindre veje på ruten. Tilsvarende 

de undersøgte forhold vurderes det dog, at påvirkningen vil forløbe over så kort en periode, at der ikke vil være væ-

sentlige eller permanente påvirkninger, som effekt af transporterne. Det vurderes, at de påvirkninger som kan fore-

komme på baggrund af rørtransporterne, vil være over et begrænset geografisk område, idet størstedelen af ruterne 

vil forløbe sig over motorveje eller større trafikveje. Det vil derfor kun være slutvejnettet frem mod røroplagene, som 

vil opleve en mærkbar forskel på baggrund af transporterne. 

For alle rørpladser gælder derfor, at forholdene for bløde trafikanter og oversigtsforholdene langs ruten bør undersø-

ges inden kørsel, og det bør vurderes hvorvidt vejene og vejkrydsene langs ruten er dimensioneret til tung trafik, sær-

ligt på slutvejnettet frem mod røroplagene. Derudover vurderes det at de evt. trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser 

der kan forekomme, som effekt af rørtransporterne, kan udbedres via god kommunikation, servitutområder i vejkryds 

med begrænset oversigt, samt midlertidig hastighedsnedsættelse og skiltning langs ruten. Disse tiltag vil kunne hæve 

både tryghed og sikkerhed for de berørte borgere langs ruten. 

Energinet har pr. dags dato leveret alle rør, og er bekendt med alle ruter frem mod de midlertidige røroplag. Køreve-

jene langs ruterne er analyseret ift. oversigtsforhold, samt arealbehov i kurver og krydsområder, og de berørte kom-

muner har meddelt overkørselstilladelser til ind- og udkørsel fra røroplagene. 

Tiltag langs ruterne er indført, i form af midlertidig skiltning på vejnettet og omkring røroplagene, borgerne i nærom-

råderne til de mindre veje langs ruterne er blevet informeret om rørtransporternes omfang og tidsperiode, og det er 

besluttet udelukkende at transportere i dagtimerne over 2 – 4 dage pr. røroplag. 

Øvrig trafik i forbindelse med anlægsarbejderne vil være væsentligt mindre og vurderes ikke at give anledning til ge-

ner. I forbindelse med trykprøvning af rør ved Slagelse er der transporteret vand til RGS Nordic i Stigsnæs. Der har 

været tale om 40 transporter pr. dag, der har foregået over 5 arbejdsdage. Da denne trafik er foregået på større veje 

vurderes, der ikke at have været problemer i forhold til kapacitet og trafiksikkerhed. 
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Bilag 01: Situationsplan Typeberegninger for Linjeventilstationer 
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   Bilag 02: Situationsplan Typeberegninger for HDD 
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   Bilag 03: Situationsplan Typeberegninger for Presning 
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   Bilag 04: Situationsplan Typeberegninger for Ramning 
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   Bilag 05: Situationsplan Kompressorstation Nybro 
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   Bilag 06: Situationsplan Kompressorstation Everdrup – Scenarie 01 
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   Bilag 07: Situationsplan Kompressorstation Everdrup – Scenarie 02 
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   Bilag 08: Støjkort, HDD - Houstrup 



 

 

Side 47 af 72 

   

   

   Bilag 09: Støjkort, HDD – Odense Å 
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   Bilag 10: Støjkort, HDD – Brænde Å 
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   Bilag 11: Støjkort, HDD - Suså 
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   Bilag 12: Støjkort, HDD – Vase Grøft 

 



 

 

Side 51 af 72 

   

   

   Bilag 13: Støjkort, Presning - Odensevej 
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   Bilag 14: Støjkort, Ramning 01 – Rolles Møllevej 
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   Bilag 15: Støjkort, Ramning 02 – Rolles Møllevej 
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   Bilag 16: Støjkort, Kompressorstation, Nybro - Dag 
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   Bilag 17: Støjkort, Kompressorstation, Everdrup Scenarie 01 - Dag 
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   Bilag 18: Støjkort, Kompressorstation, Everdrup Scenarie 02 – Dag 
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   Bilag 19: Støjkort – linjeventilstationer 

 

Houstrup 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A) og 40 dB(A) kan endda overholdes ved nærmeste sommerhusområde i Houstrup. 
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   Egtved: 

 
 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Der er over 100 meter til nærmeste bolig i landzone. 
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   Skanderup: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Der er ca. 200 meter til nærmeste bolig i landzone. 

  



 

 

Side 60 af 72 

   

   

   Stenderup: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Ved nærmeste by (Sdr. Stenderup) er der beregnet et støjbidrag på ca. 40 dB(A). 
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   Svenstrup: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A) og nærmeste boliger vil få et støjbidrag på lidt over 40 dB(A). 
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   Gelsted: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). 

  



 

 

Side 63 af 72 

   

   

    

Skovhuse: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Der ligger få boliger, der vil opleve et støjbidrag på over 40 dB(A). 
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   Bellinge: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A) og 40 dB(A) kan overholdes ved Bellinge. Der ligger dog en række boliger sydøst for arbejds-

pladsen, der vil blive påvirket med et støjbidrag omkring 60 dB(A). 
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   Allerup: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Ved nærmeste boligområde nord for anlægget ligger støjbidraget lidt over 40 dB(A). 
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   Ullerslev: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). og få boliger over 40 dB(A). 
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   Nyborg: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Ved nærmeste boligområde og sommerhusområde ligger støjbidraget lige over 40 dB(A). 
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   Kongsmark: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A). Ved nærmeste sommerhusområde ligger støjbidraget over 40 dB(A). 

  



 

 

Side 69 af 72 

   

   

   Gimlinge: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A), Ved nærmeste boligområde sydvest for anlægget ligger støjbidraget lidt over 40 dB(A). 
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   Ladby: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A) ved nærmeste boligområde nord for anlægget ligger støjbidraget lidt over 40 dB(A). 
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   Faxe: 

 

Som det fremgår, er der ingen boliger der bliver udsat for et støjbidrag på over 70 dB(A) ved nærmeste boligområde nord for anlægget ligger støjbidraget på under 40 dB(A). 
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   Bilag 20: Kildeparametre 

 

Navn 
Kilde-
type 

Kilde-
styrke, Lw Emmisionsspektrum 

Frekvensfordeling, Lw 

Hz kHz 

63 125 250 500 1 2 4 8 

dB(A) dB(A) 

Jordarbejde Areal 109,7 Jordarbejder ved to samtidigt drevne gravemaskiner og tre lastbiler 85 95 103 104 103 101 100 94 

Dumper Linje 109,6 Wheeled loader, working cycle 83 92 98 103 105 104 97 86 

Generator Punkt 95,8 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

Kran Punkt 95,8 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

Sandblæsning Punkt 118 Sandblæsning af spunsvæg 85 95 102 108 111 112 112 110 

Svejsning m. udsug Punkt 90 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 73 79 82 83 84 82 80 76 

Betonhammer Punkt 115 Hammer Excavator 89 98 103 109 110 109 102 94 

Ramning Punkt 125 Ramning Rambøll NIRAS 125 97 110 118 121 118 115 108 100 

Mooroka - Mobil Linje 
90 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 73 79 82 83 84 82 80 76 

Morooka - Stationær Point 

Gravemaskiner Area 109,7 Jordarbejder ved to samtidigt drevne gravemaskiner og tre lastbiler 85 95 103 104 103 101 100 94 

Jordarbejde Area 109,7 Jordarbejder ved to samtidigt drevne gravemaskiner og tre lastbiler 85 95 103 104 103 101 100 94 

Sideboom Linje 95,8 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

Lastbiler Linje 85,5 Lastbil,  svag acc., 10 - 20 km/t 66 69 75 78 82 79 73 65 

Wheel Loader Linje 91,6 Wheeled loader, working cycle 65 74 80 85 87 86 79 68 

Presning Punkt 95,8 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

Mobilkran Areal 103,4 Lastbil forceret tomgang 84,6 87,6 91,6 96,6 99,6 96,6 90,6 81,6 

Højtrykspumpe Punkt 96,7 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 79,7 85,5 88,8 89,9 90,5 88,8 86,4 82,4 

Boremudder - Lastbiltransport Linje 85,5 Lastbil,  svag acc, 10 - 20 km/t 66 69 75 78 82 79 73 65 

Borerig Punkt 110 Borerig, nedboring af sekantpælevæg 74 82 85 98 105 105 103 100 

Mudderpumpe Punkt 96,7 Industristøj generaliseret LWA 100 dB(A) 79,7 85,5 88,8 89,9 90,5 88,8 86,4 82,4 

Presning Punkt 95,8 Lastbil forceret tomgang 77 80 84 89 92 89 83 74 

 





Anlægsmetode Myndighed Vedrører Objectid nr. Kilometrering Afværgeforanstaltning Kommentar Ansøgning sendt da Dokumentnr.
- ansøg   Dispensation
modta  Dokumentnr.
- dispe    Udløbsdato for klag Bemærkning/status Påklager/opsættende virk Vilkår Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.) Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato) Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.) Status Bemærkninger
Opgravningsfri kryds Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 10 W 0,5 Styret underboring
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 30425 W 2 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum, eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 85 W 3 Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 25227 W 8 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 19 W 11,5 Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i lednigsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 25627 W 17 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 24428 W 18 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 38826/64433 W 18,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m ved krydsning af ådal. Krydsning af levende hegn, skrænter og diger reduceres til 10 m. Muldafrømning ved dige, skrænt og levende hegn, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i lednigsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Kommune Dige W 15,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 25625 W 8 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 24828 W 11,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 24429 W 18,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Stor opmærksomhed på ikke at flytte tracé da det ellers kan give yderligere afværgetiltag da ådalen indeholder god natur. Meget vigtigt med reetablering af terræn
Gravning Kommune Fredet fortidsminde W 16,5
Gravning Kommune Fredet fortidsminde W 18,5 3 (4) stk rundt om Nybro
Opgravningsfri kryds Miljøstyrelsen Fredskov W1/W 2 Styret underboring/Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 25228 W 14,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov W 15,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m
Gravning Kommune Hede 27231/30025/ W 1 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. 
Gravning Kommune Hede 24826 W 2 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Fokus på genskabelse af eksisterende terrænformer i traceet gennem hele klitplantagen.
Gravning Kommune Hede 25226 W 5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Det anbefales at der på dele af strækningen placeres mineraljord/sand øverst.
Arbejdsplads/Opgrav  Miljøstyrelsen Klitfredning W 0,5
Gravning Kommune Mose 24426 W 11,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Yderligere reducering i mosens østlige del mod vandløb grundet værdifuldt knoldkær
Opgravningsfri kryds Miljøstyrelsen Natura 2000 W 1
Ventilstation Miljøstyrelsen Fredskov W 2,5
Gravning Kommune Vandløb 24827 W 11 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 24427 W 11,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 64029 W 18,5 Opmærksomhed på okker. Sedimentation nedstrøms minimeres
Station/Nybro Kommune Jordforurening V1/V2 kortlagt. Skal håndteres i en jordhåndteringsplan efter aftale med Ørsted. OBS: Varde Kommunes Naturcenter skal orienteres om ansøgning jf. 17/00945-69
Station/Nybro Miljøstyrelsen Udledningstilladelse
Station/Nybro Kommune Fortidsmindebeskyttelseslinje Behov skal afklares
Station/Nybro Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminde uden beskyttelseslinje Håndtering afklares med FTM/ArkVest
Station/Nybro Kommue Byggetilladelse til flytning af rundbuehaller Håndtering afklares med Ørsted, se krav fra kommunen i 17/00945-69!
Station/Nybro Kommune Åbeskyttelseslinje W 18,5 Udelukkende nødvendig hvis rundbuehaller placeres i nordlige del
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Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 26027 J 2 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 51 J 2 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 21 J 2 Muldafrømning ved krydsning af levende hegn og diger, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Arbejdsbælte reduceres til 10 m ved passage af levende hegn syd for lokalitet nr. 26826.
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 92 J 2,5 Muldafrømning ved levende hegn , i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Arbejdsbælte reduceres således, at  så lidt som muligt af eng påvirkes. Dette gælder særligt mod syd på lokaliteten
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 52 J 5,5 Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre bøgetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 19629 J 5,5 Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre egetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus J 5,5 Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre træer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 19229 J 6 Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre egetræer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus/birkemu 19230 J 7 Flagermus: Det skal så vidt muligt søges at undgå at fælde ældre træer. Ældre træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Birkemus: Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum.  Reduktion af Arbejdsbælte til 10 m ved krydsning af dige
Opgravningsfri krydsni Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus J 9 Styret underboring - vestlig variant
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 104 J 13 Opmærksomhed på ikke at forrykke tracéet mod øst. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Kommune Bilag IV-arter/padder 26026 J 2 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Bilag IV-arter/padder 26826 J 2 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige J 5,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige 19229 J 6 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige 19230 J 7 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 19226 J 2 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Eng J 2,5 Arbejdsbælte reduceres
Opgravningsfri krydsni Kommune Eng J 9 Styret underboring - vestlig variant
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 19626 J 5,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 73634 J 13 Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Opgravningsfri krydsni Miljøstyrelsen Fredskov J 9 Styret underboring - vestlig variant
Gravning Kommune Mose J 13 Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Gravning Kommune Vandløb 19227 J 3,5 Arbejdsbælte reduceres hvorved vandløb sandsynligvis kan undgås
Opgravningsfri krydsni Kommune Vandløb J 9 Styret underboring - vestlig variant
Gravning Kommune Vandløb 72833 J 13 Sedimentation nedstrøms minimeres. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.

ØSTLIG VARIANT

Gravning Levende hegn 81001 Arbejdsbælte reduceres til 10 m. Gennembrydning hvor ingen træer eller så tæt på vej som muligt
Gravning Kommune Vandløb 81003 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 81004 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 81005 Ingen gennembrydning - ryk 50 meter mod øst hvor ingen træer og muligvis mindre skrånende terræn
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Gravning Kommune Dige J 1 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".



Anlægsmetode Myndighed Vedrører Objectid nr. Kilometrering Afværgeforanstalt Kommentar Ansøgning sendt da Dokumentnr.
- ansø   Dispensation
modta  Dokumentnr.
- dispe    Udløbsdato for klagBemærkning/status Påklager/opsættende virk Vilkår Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.) Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato) Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.) Status Bemærkninger
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 73234 J 13,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 105 J 14 Ved passage af overdrev reduceres Arbejdsbæltet til 15-20 m. Muldafrømning, i ledningsgravens bredde og på arbejdsarealet ved krydsning af jernbane, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 65228 J 19 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 64830 J 19 Linjeføring rykkes mod øst eller anlægges nord/syd langs skovvej. Arbejdsbælte reduceres til 15 m eller mindre og større træer må kun fældes i september og oktober. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 64828 J 19,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 64829 J 19,5 Ingen behov for afværgeforanstaltninger hvis gasledning føres syd om vandhullet og syd om ovenstående vandhul nummer 64428
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 72434 J 22,5 Vigtigt at fastholde aktuel linjeføring, der ikke påvirker ældre bøgetræer. Arbejdsbælte reduceres til 15m
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 73636 J 23 Arbejdsbælte reduceres til 15m. Ældre egetræer må kun fældes i september og oktober. 
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 32 J 24,5 Arbejdsbælte reduceres til 10m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Ingen muldafrømning hvis vi kan rykke tracé 15 m mod øst og mulighed for bredede Arbejdsbælte
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 73240 J 26 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn. Vandhullet kan indgå i afværgeforanstaltningrne med hensyn til vandhul nummer 72839
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 72839 J 26 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn. Alternativt kan dette vandhul eller vandhul nummer 73240 plejes
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 106 J 26,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Muldafrømning, i ledningsgravens bredde. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen og mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Graven skal være åben så kort tid som muligt.
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 54826 J 28,5 Arbejdsbælte kan med fordel krydse levende hegn længere mod syd. Ældre træer må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 15m
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 80 J 28,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 54827 J 29 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/birkemus 42/81 J 37,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20m. Eventuel muldafrømning, i ledningsgravens bredde, skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. juni eller 1.-30. september. Hvis anlægsarbejde foregår i birkemusens aktive periode (1. maj til 31. oktober) vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen. Mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad brædder eller lignende, der placeres med jævne mellemrum. Ved passage af diger skal Arbejdsbælte være 10 m.
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder J 38,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige J 15 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 17 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 17,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 18 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 18 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 19 Arbejdsbælte reduceres til 15m
Gravning Kommune Dige J 19 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 19 Arbejdsbæltet red           Kun et digekryds ved lille rykning af tracé
Gravning Kommune Dige J 19,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 22,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 23 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 24 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 24,5 Arbejdsbælte reduceres til 10m
Gravning Kommune Dige J 25,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 27,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 28,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 28,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 32,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige J 38 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige LB 1,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige LB 2 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 54429 J 28,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 20432 J 37,5 Arbejdsbælte reduceres til 20m

Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 73235 J 14 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 64830 J 19 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 72836 J 23,5 Vigtigt at fastholde aktuel linjeføring. 
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov J 25 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 72838 J 25,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 54825 J 27,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Overdrev 73634 J 14 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Vandløb 73236 J 14 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 73242 J 25,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 53630 J 31,5 Rørlagt

Gravning Kommune Vandløb 54828 J 32,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 40825 J 37,5 Arbejdsbælte reduceres



Anlægsmetode Myndighed Vedrører Objectid nr. Kilometrering Afværgeforanstaltning Kommentar Ansøgning sendt da Dokumentnr.
- ansø   Dispensation
modta  Dokumentnr.
- disp    Udløbsdato for klagBemærkning/status Påklager/opsættende virk Vilkår Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.) Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato) Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.) Status Bemærkninger
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter LB 8,5 Ældre allétræer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Arbejdsbælte reduceres til 10 m
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 77 F 1 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter F 2,5 Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 37625 F 9,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder F 14 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige F 3,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 4 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 5,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 7,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 11,5 Diget er væk
Gravning Kommune Dige F 13 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 14 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 16 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 16 Diget er væk
Gravning Kommune Dige F 17,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 20440 F 6 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 20039 F 6,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 20042 F 15 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov F 2,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 20443 F 14 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 34029 F 17 Styret underboring
Gravning Kommune Mose 20435 F 1 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Mose 20438 F 2,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Mose 37626 F 9,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Opgravningsfri krydsn Kommune Mose F 17 Styret underboring
Opgravningsfri krydsn Kommune Overdrev 34030 F 17 Styret underboring
Opgravningsfri krydsn Kommune Overdrev 33626 F 17 Styret underboring
Gravning/byggezone f  Kommune Skovbyggelinie F 13-F 14,5
Gravning Kommune Vandløb 77 F 1 Sedimentation nedstrøms minimeres. Arbejdsbælte reduceres til 15 m. 
Gravning Kommune Vandløb 20437 F 1,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20038 F 2,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20441 F 6,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Gravning Kommune Vandløb 38425 F 9,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20041 F 13,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Gravning Kommune Vandløb 20043 F 15 Arbejdsbælte reduceres
Opgravningsfri krydsn Kommune Vandløb 34031 F 17 Styret underboring
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Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 28026 F 19,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 20447 F 25 Arbejdsbælte reduceres til 10 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Obs på mulighed for at forskyde Arbejdsbælte mod nord eller syd for at få optimal passage
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 20829 F 32,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 63234 F 37,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 76 F 38,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige F 18 Diget er væk
Gravning Kommune Dige F 19,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 20 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 20,5 Diget er væk
Gravning Kommune Dige F 22,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 23 Diger er brudt over en strækning på 40 m
Gravning Kommune Dige F 25 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 25 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 25,5 Diget er væk
Gravning Kommune Dige F 25,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 26 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 26,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 27 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 28 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 28,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 29 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 29,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 30 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 30,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 31 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 31,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 32 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 32,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 32,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 32,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 33 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 33 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 33 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 34,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 35 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 39,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 40 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 69234 F 18, 5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 70033 F 35 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov F 19,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 54033 F 39 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Mose 63233 F 37 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Overdrev 70031 F 18, 5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Gravning Kommune Overdrev 69233 F 18,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Gravning Kommune Sø F 25,5 Søen er væk
Gravning Kommune Vandløb 27626 F 18, 5 Arbejdsbælte reduceres Rørlagt
Gravning Kommune Vandløb 28425 F 19 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20448 F 27,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20825 F 28 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 20831 F 32,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb F 37 Arbejdsbælte reduceres
opgravningsfri krydsninKommune Vandløb 21232 F 41 Opgravningsfri krydsningsmetode
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Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 20844 F 61,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige F 41,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 42,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 43 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 43,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 44,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 46 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 52 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 52,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 52,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 53 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 53,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 55 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 55 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 55,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 57,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 58 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 58,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 58,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 58,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 59 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 59 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 59,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 59,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 60,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 61 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 61 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 61,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 61,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 61,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Ventilstation Museum Diger F 56,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Opgravningsfri krydsn Kommune Eng 36428 F 44 Styret underboring
Gravning/Opgravnings  Kommune/Frednin Fredning F 44
Gravning/Opgravnings  Kommune/Frednin Fredning F 44,5
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 20844 F 61,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Opmærksomhed på ynglende lærkefalk i området.
Opgravningsfri krydsn Kommune Mose 36429 F 44,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsn Miljøstyrelsen Natura 2000 F 44,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsn Kommune Overdrev 35628 F 44 Styret underboring
Gravning Kommune Vandløb 21239 F 60,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
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Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder F 50,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Kommune Dige F 48,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 51 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 62,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 21236 F 51 Mineraljord placeres øverst efter gennemgravning.
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 41625 F 50,5 Arbejdsbælte reduceres til 15-20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. Anlægsarbejde udføres i perioder hvor padderne ikke er aktive. Hvis dette ikke kan efterkommes skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og etableres med skrå sider (max 45 grader) eller midlertidigt paddehegn opsættes.
Gravning Kommune Mose 20840 F 50,5 Arbejdsbælte reduceres til 20 m. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober. 
Gravning Kommune Vandløb 20839 F 50,5 Arbejdsbælte reduceres til 15 m
Gravning Kommune Vandløb 21234 F 50,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 21235 F 51 Arbejdsbælte reduceres
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Gravning Kommune Dige F 63 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 63 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 64 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov F 66,5
Gravning Kommune Vandløb 21245 F 65 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
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Gravning Kommune Dige F 66,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 68 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 68,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 69 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 69,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 70 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 70,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 71 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 71 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 71,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 72,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 73 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 73,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 73,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 74 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 75 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 75 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige F 75,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Eng 22423 F 70 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Eng 22824 F 70 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Fredede fortidsminder, rundhøj F 73 Indenfor 20 m
Gravning Kommune Fredning(dige) F 68 Diget kan være særlig værdifuldt
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 22024 F 73,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune/Frednin Kirkefredning F 68
Gravning Kommune/Frednin Kirkefredning F 71,5
Gravning Kommune Mose 22823 F 70 Arbejdsbælte reduceres til 20 m
Gravning Kommune Vandløb 20850 F 69 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Gravning Kommune Vandløb 21246 F 69
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Gravning Kommune Dige Z 0 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 2 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 3 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 3 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 4,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 10,5 Arbejdsbæltet red           Oplagt at ændre linjeføring hvis dige/diger omkring 10,5 er uden særlig værdi
Gravning Kommune Dige Z 12,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 13 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 14 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 15 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 15,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 16,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 17 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 17 Diget er væk
Gravning Kommune Dige Z 18 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 19,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 20 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 20 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Fredet fortidsminde Z 0
Gravning Kommune Fredet fortidsminde Z 1
Gravning Kommune Vandløb 20424 Z 3,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 38827 Z 3,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 70432/20027 Z 14 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår mellem 1. juni og 30. september. Hvis arbejdet foregår fra 1. oktober til 31. maj hvor æg og yngel er sårbare skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres. Dette gøres ved at etablere grusbanker på den gennemgravede strækning og/eller etablere et sandfang umiddelbart nedstrøms. Arbejdsbælte reduceres til 15 m.
Gravning Kommune Vandløb 69632 Z 17 Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløb minimeres; 
Gravning Kommune Vandløb 70433 Z 20,5 Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløb minimeres
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Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 62432 Z 25 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 31229 Z 28 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 31633 Z 29,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/flagermus 60 Z 29,5 Opmærksomhed på artsfredningsbekendtgørelsen, hvor træer med hulheder, der findes omtrent midt på strækningen, kun må fældes i perioden fra 1. sep. til 31. okt.
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 32028 Z 33,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 32428 Z 34 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 31231 Z 34 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 71 Z 42,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 32429 Z 48,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 31637 Z 48,5 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 31238 Z 55 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 32431 Z 56 Anlægsarbejde kan udføres uden brug af afværgeforanstaltninger hvis det foregår uden for paddernes aktive periode. Hvis arbejdet foregår i paddernes aktive periode skal ledningsgraven være åben så kort tid som muligt og enten vil der være visuel tilsyn med ledningsgraven inden arbejdets begyndelse hver morgen, i kombination med at dyrene får mulighed for at kravle op af ledningsgraven via brædder, der placeres med omtrent 20 meters mellemrum,  eller også skal der etableres et midlertidigt paddehegn
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/hasselmus ZE 0,5 Anlægsarbejde bør udføres udenfor hasselmusenes yngle- og overvintringsperioder. Arbejdsbælte reduceres til 15 m eller mindre hvis det teknisk set kan lade sig gøre da de levende hegn ligger i tilknytning til vandløb. Udlægning af kvasbunker og plantning af bærbuske i skovbryn 6 måneder før anlægsarbejdet påbegyndes.
Gravning Kommune Dige Z 24 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 26.5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 26,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 27 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 27 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 27,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 28 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 29 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 29,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 31,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 34 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 34,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 35 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 35 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 35,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 36,5 Diget er væk
Gravning Kommune Dige Z 37,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 43,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 45,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 46,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 46,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 47 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 48,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 52 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 53 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 53,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 54 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 55 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 56 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 56 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 56,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige Z 58 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 1 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 1.5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 1,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 2,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 3 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Opgravningsfri krydsnin Kommune Eng 21626 Z 39,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsnin Kommune Eng 26825 Z 42,5 Styret underboring
Gravning Kommune Fredet fortidsminde Z 26,5
Gravning Kommune Fredet fortidsminde Z 40,5
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov Z 48 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".. Større træer med hulheder må kun fældes i september og oktober
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov Z 52 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov Z 57,5 Arbejdsbælte reduceres
Opgravningsfri krydsnin Kommune Mose 21625 Z 39,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsnin Kommune Mose 26425 Z 42,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsnin Miljøstyrelsen Natura 2000 Z 39,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsnin Miljøstyrelsen Natura 2000 Z 42,5 Styret underboring
Kompressorstation Kommune Skovbyggelinje ZE 0,5-ZE 1
Gravning Kommune Vandløb 21623/70434 Z 22
Gravning Kommune Vandløb 21624 Z 28,5 Ved gennemgravning skal sedimentation nedstrøms i vandløbet minimeres
Opgravningsfri krydsnin Kommune Vandløb 21627 Z 39,5 Styret underboring
Opgravningsfri krydsnin Kommune Vandløb 69633 Z 42,5 Styret underboring
Gravning Kommune Vandløb 26429 Z 49,5 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 26029 Z 50 Arbejdsbælte reduceres
Gravning Kommune Vandløb 26831 ZE 0,5 Lokaliteten falder sammen med god hasselmuslokalitet.

Matrikelnummer

Gravning Kommune Dige El Haslev 4l, Sparresholm Hgd., Toksværd
Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/hasselmus 73 1a, Sparresholm Hgd., Toksværd

Gravning Kommune Dige El Blangslev, Østlige spor 4a, Everdrup By, Everdrup
Gravning Kommune Dige 5a, Everdrup By, Everdrup
Gravning Kommune Dige 5a, Everdrup By, Everdrup
Gravning
Gravning Kommune Dige El Blangslev, Vestlige spor 6f, Everdrup By, Everdrup
Gravning Kommune Dige 6f, Everdrup By, Everdrup
Gravning Kommune Dige 7a, Everdrup By, Everdrup
Gravning
Gravning Kommune Dige El Blangslev, Fælles spor 3a, Over Even By, Snesere
Gravning Kommune Dige 3a, Over Even By, Snesere
Gravning Kommune Dige 3b, Over Even By, Snesere
Gravning Kommune Dige 7a, Åside By, Snesere
Underborg Kommune Overdrev 62827 5b, Åside By, Snesere

Underborg Kommune Mose 62826 5b, Åside By, Snesere

Underborg Kommune Sø 62825 5b, Åside By, Snesere

Underborg Kommune Vandløb 63225 24d, Blangslev By, Hammer

Underborg Kommune Eng 62425 24d, Blangslev By, Hammer

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

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



Anlægsmetode Myndighed Vedrører Objectid nr. Kilometrering Afværgeforanstalt Kommentar Ansøgning sendt da Dokumentnr.
- ansø   Dispensation
modta  Dokumentnr.
- dispe    Udløbsdato for klagBemærkning/status Påklager/opsættende virk Vilkår Dokumentation for videreformidling af vilkår (dokumentnr.) Dokumentation for overholdt vilkår modtaget (dato) Dokumentation for overholdt vilkår (dokumentnr.) Status Bemærkninger
opgravningsfri anlægs Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/Flagermus 97 ZE 10,5 Opgravningsfri anlægsmetode
Gravning Kommune Dige ZE 3,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 4 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 4 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 4,5 Arbejdsbæltet redu           Bemærk meget vådt parti/midlertidig sø mellem dige og landevej. Man kan gå sydom og derved også undgå nedenstående
Gravning Kommune Dige ZE 5,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 6,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 7 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 7,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 8,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 8,5 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
Gravning Kommune Dige ZE 10 Arbejdsbæltet reduceres til mest hensigtsmæssig bredde jf. Miljøkonsekvensrapportens afsnit "Beskrivelse af anlæg".
opgravningsfri krydsni Kommune Dige ZE 10,5 Opgravningsfri anlægsmetode
Gravning Kommune Fredet fortidsminde ZE 5 Indenfor projektområdet kan man gå syd om ejendom og undgå fortidsminde
opgravningsfri krydsni kystdirektoratet strandbeskyttelse ZE10,5 Opgravningsfri anlægsmetode

Matrikelnummer

Gravning Miljøstyrelsen Fredskov 69634 El Haslev 31a, Kongsted-Borup By, Kongsted
Kommune Mose 62428-01 El Haslev 31a, Kongsted-Borup By, Kongsted

Gravning Kommune Dige El Haslev 3p, Kongsted-Borup By, Kongsted
Kommune Vandløb 58831 El Haslev 3o, Kongsted-Borup By, Kongsted

Gravning Kommune Dige El Haslev 1d, Rønnede By, V. Egede
Kommune Vandløb 58832 El Haslev 2x, Nielstrup By, Ulse

Gravning Kommune Eng 63229 El Haslev 2x, Nielstrup By, Ulse
Gravning Kommune Dige El Haslev 1m, Gisselfeld Kloster Hgd., Bråby
Gravning Kommune Dige El Haslev 1m, Gisselfeld Kloster Hgd., Bråby
Gravning Kommune Dige El Haslev 1m, Gisselfeld Kloster Hgd., Bråby
Gravning Kommune Dige El Haslev 2a, Gisselfeld Kloster Hgd., Bråby
Underboring Kommune Vandløb 58434 El Haslev Gisselfeld Kloster Hgd., Bråby
Gravning Kommune Dige El Haslev 9b, Haslev By, Haslev
Gravning Kommune Dige El Haslev 9b, Haslev By, Haslev

Kommune Overdrev 62832 El Haslev 10c, Haslev By, Haslev
Gravning Kommune Dige El Haslev 10c, Haslev By, Haslev
Gravning Miljøstyrelsen Fredskov El Haslev 4a, Haslev By, Haslev
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 62430 El Haslev
Gravning Miljøstyrelsen Bilag IV-arter/padder 58033 El Haslev 4a, Haslev By, Haslev

Miljøstyrelsen Fredskov El Haslev 4h, Haslev By, Haslev
Gravning Kommune Dige El Haslev 4h, Haslev By, Haslev

Kommune Jordforurening v2 El Haslev 12hk, Haslev By, Haslev
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1 Indledning

Dette bilag til miljøkonsekvensrapporten indeholder visualiseringer af dele af de landanlæg, som skal opføres i 
forbindelse med Baltic Pipe-projektet. Det gælder dels en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, 
dels en udbygning på den eksisterende modtageterminal ved Nybro i Varde Kommune. 

Endelig visualiseres en jordtråd, der tilføjes eksisterende luftledningsanlæg på en kort strækning nær Fensmark. 

Visualiseringsbilaget indeholder:

› Beskrivelse af den anvendte metode

› Begrundelse for valg af fotostandpunkter

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

Bilaget viser alle de udarbejdede visualiseringer. En beskrivelse af projektet findes i miljøkonsekvensrapporten for 
projektet. Formålet med visualiseringerne er at give en forståelse for de visuelle konsekvenser af projektet.

Visualiseringsbilaget skal gerne ses som et 2-sidet opslagsværk, da nogle panorama-visualiseringer strækker sig 
over flere sider. 



2 Metode og forudsætninger

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

Visualiseringspunkterne er valgt, for at opfylde følgende kriterier:

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

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

• Lokalbefolkningens interesse ift. nære naboer og mindre veje

• Offentlighedens og besøgendes interesse ift. motorvej og hovedveje

• Mulighed for overblik over projektet

Nogle visualiseringer er vist i normalt udsnit, mens der for andre er udarbejdet panorama. Panorama giver mulighed for bedre at 
vise projektets horisontale udbredelse, men gør samtidig, at det kan opleves som om, afstanden er større. 

Betragtningsafstand for de normale fotos svarer til billedbredden af fotoet på tryk eller skærm.



KOMPRESSORSTATION 
EVERDRUP





3 Kompressorstation ved Everdrup

Øst for Sydmotorvejen og godt og vel 1 km øst for Everdrup etableres en ny kompressorstation. Den 
visuelle påvirkning fra den nye kompressorstation er illustreret fra seks forskellige punkter i terræn 
samt på to dronefotos fra forskellige vinkler. Der har været drøftet en række mulige fotostandpunkter, 
og de endelige punkter til visualisering er udvalgt i samarbejde med Miljøstyrelsen og Næstved Kom-
mune.

Omkring byggeriet etableres et bredt beplantningsbælte på mellem 15 og 30 meter, som med tiden 
skal dæmpe den visuelle påvirkning af anlægget. Beplantningen udformes, så den får karakter af 
skovbryn ud mod de omkringliggende arealer, og så der med tiden opnås størst mulig harmoni med 
de omgivende skovbryn. Beplantningen etableres, så de højeste træer er placeret centralt i bebeplant-
ningsbæltet med gradvis aftrapning af bevoksningens højde ud mod det omgivende landskab. 

På visualiseringerne er der vist eksempler på beplantning med store træer (med en højde på ca. 13 
meter medmindre andet fremgår), som det vil se ud efter en årrække når træerne er vokset til. 

Der er også udarbejdet en visualisering af, hvordan situationen ser ud med unge træer (med højde på 
5 meter), svarende til situationen tidligt efter beplantningen er etableret . 
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3 Visualiseringer af Kompressorstation ved Everdrup

Oversigt over fotostandpunkter og begrundelse for valg af punktet.

Pkt.  Hvorfra    Begrundelse 

1 Sydmotorvejen, mod øst  Kig fra motorvejen gennem hul i beplantningen, og motorvejen ligger i niveau.   

2 Hestehavevej, mod øst   Kig ind mod anlægget inkl. det markante skovbryn ved Tågeskov Hestehave. Det er primært områdets  
      beboere der færdes på Hestehavevej, og det er et af de steder, hvor anlægget vil opleves tydeligst.

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

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

5 Tågeskovvej, mod nord  Udsigt mod stationen er delvist skjult af beplantning. Punktet er nær beboelsesejendomme. 

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

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

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





Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold 
Standpkt. 2 panorama

Visualisering 
5 m høj beplantning

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

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





Visualisering
Lukket 13 m høj beplantning

Visualisering
Åben 13 m høj beplantning

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

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





Eksisterende forhold

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





Visualisering

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





Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



NYBRO





Modtageterminal ved Nybro

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





3 Visualiseringer af Kompressorstation ved Everdrup

Oversigt over fotostandpunkter og begrundelse for valg af punktet.

Pkt.  Hvorfra    Begrundelse 

1 Nymindegabvej mod syd  Viser stationen tæt på set fra nord            
      Anlægget ses over eksisterende bevoksning fra en vej, hvor der færdes mange. 

2 Nybrovej mod vest   Indkig i den ellers tætte omgivende beplantning omkring indkørslen til området. 

3 Søvigvej mod syd   Viser stationen fra nord over den omgivende bevoksning.

4 Søviggårdsvej mod øst  Stationen set fra vest. Her er begrænset indsigt pga. den omgivende bevoksning. 

5 Nymindegabvej mod sydvest Stationen set fra øst. Her er begrænset indsigt pga. den omgivende bevoksning.

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

7 Nybrovej mod nordøst  Kig ind over stationen fra nord.

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





Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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



Eksisterende forhold

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



Visualisering

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





Fensmark



73

66



Jordtråd på master ved Fensmark

Af hensyn til sikkerhed for gasledningen monteres ekstra jordtråd mellem masterne 66 til 74.

Jordtråden er 2,5cm i diameter og vil derfor være nogenlunde lige så synlig som de eksisterende 
ledninger på masterne.

Visualiseringerne på næste side viser hvordan ændringen vil være set fra Vridsløsevej

Jordtråd



Eksisterende forhold



Visualisering
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1 Indledning 

Dette notat indeholder en kortlægning og vurdering af landskabsinteresserne i 

forhold til projektet Baltic Pipe. Der er undersøgt følgende elementer: 

› Nye anlæg ved modtageterminal ved Nybro i Varde Kommune 

› Kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune 

› Gasledning i karakteristiske landskabsområder 

› Linjeventilstationer langs gasledningen 

› Jordtråd, der tilføjes eksisterende luftledningsanlæg  

Notatet afleveres som baggrundsdokument til Energinet, der anvender det i ud-

arbejdelsen af en samlet miljøkonsekvensvurdering for projektet. Notatet ledsa-

ges af et bilag med visualiseringer af henholdsvis modtageterminalen og kom-

pressorstationen samt for en mindre ændring af et eksisterende luftledningsan-

læg nordvest for Næstved. 
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2 Metode 

2.1 Overordnet vurderingsmetode 

Der er anvendt følgende metode for vurderingerne: 

Tabel 2-1 Beskrivelse af den anvendte vurderingsmetode 

Terminologi 
 

Påvirkningsgrad  Typiske effekter på miljøet  

Væsentlig på-

virkning 

Væsentlig påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som har et 

stort omfang og/eller langvarig karakter, er 
hyppigt forekommende eller sandsynlige, og 

der vil være mulighed for irreversible skader i 
betydeligt omfang.  

 

Ikke væsentlig Moderat påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som enten 

har et relativt stort omfang eller langvarig 
karakter (f.eks. i hele anlæggets levetid), 

sker med tilbagevendende hyppighed eller 
er relativt sandsynlige og måske kan give 

visse irreversible, men helt lokale skader. 
  

Lille påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som kan ha-

ve et vist omfang eller kompleksitet, en vis 

varighed ud over helt kortvarige effekter, og 
som har en vis sandsynlighed for at indtræ-

de, men med stor sandsynlighed ikke med-
fører irreversible skader.  

 

Ubetydelig påvirkning 
/ingen påvirkning  

Der forekommer små påvirkninger, som er 
lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvari-

ge eller uden langtidseffekt og helt uden 
irreversible effekter. Eller der forekommer 

ingen påvirkning i forhold til status quo.  
 

 

2.2 Metode  

I notatet er fire forskellige projektelementer og deres forventede påvirkning un-

dersøgt og vurderet. Energinet har som grundlag for landskabsnotatet afgrænset 

undersøgelsen til at fokusere på: 

› En modtageterminal 
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› En kompressorstation 

› Gasledningens passage af to landskabsområder 

› 13 linjeventilstationer.  

Projektelementerne gennemgås hver for sig i de følgende afsnit. Hvert afsnit 

indledes med en kortlægning af landskabet og de visuelle forhold. For modtage-

terminalen, kompressorstationen og de to sårbare landskabsområder er land-

skabet kortlagt og beskrevet gennem en overordnet landskabsanalyse, der tager 

afsæt i landskabskaraktermetoden. For linjeventilstationerne, som er små an-

læg, er der udarbejdet en kort beskrivelse af nøglekarakteren for hver af de 13 

nærområder. 

Til kortlægningen inddrages på overordnet plan de naturgeografiske forhold så-

som terræn, de kulturhistoriske forhold med arealanvendelse og landskabsele-

menter, relevante landskabsudpegninger samt de visuelle forhold. Kortlægnin-

gen baseres desuden på en række tilgængelige gamle og nyere kort fra arealin-

formation samt besigtigelse i juni 2018.  

På baggrund af kortlægningen er det herefter vurderet, hvordan de forskellige 

projektelementer påvirker landskabet og de visuelle forhold i området. I vurde-

ringerne er der lagt vægt på projektelementernes skala og samspil med områ-

dets karakter og øvrige landskabselementer. Påvirkningerne er vurderet for bå-

de anlægs- og driftsfase.  

For yderligere at kvalificere vurderingerne er der udarbejdet visualiseringer for 

henholdsvis modtageterminalen og kompressorstationen. Formålet med visuali-

seringerne er, at de kan understøtte vurderingerne og give en forståelse for an-

læggets visuelle påvirkninger fra forskellige vinkler og afstande. Visualiseringer-

ne er udarbejdet som fotomatch, der er indmålt med GPS. Brugen af GPS sikrer 

stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Nogle visualiseringer er udar-

bejdet som panoramabilleder for at skabe bedre overblik over et større område. 

Der er også taget skråfoto med drone. Disse giver et samlet overblik over pro-

jektet samt en forståelse for placering og samspil med omgivelserne. Visualise-

ringerne fremgår også i bilag A. 

De anvendte kilder til brug for vurderingerne er: 

› Danmarks Miljøportal 

› Landskabsudpegninger i de relevante kommuner 

› Landskabsanalyser for Næstved og Slagelse kommuner 

› Diverse kort (herunder ortofoto, topografiske kort (4 cm), ældre måle-

bordsblade, højdekort, Per Smeds geomorfologiske landskabskort over 

Danmark). 

› Visualiseringer af henholdsvis modtageterminal og kompressorstation. 
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3 Modtageterminal ved Nybro 

Modtageterminalen er en måle- og regulatorstation, hvor gastrykket sænkes. 

Det forventes, at de nye anlæg ved Nybro vil blive placeret indenfor det eksiste-

rende stationsområde. De nye anlæg og ændringer er: 

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

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

› Fire mindre bygninger, med maksimal højde på 4 meter 

› Et procesområde, der afgrænses af betonvægge eller græsklædte volde 

› Flytning af tre eksisterende lagerhaller. 

De nye anlæg på terminalområdet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, 

der indgår i miljøkonsekvensrapporten. 

3.1 Lovgrundlag og planforhold 

3.1.1 Udpegninger i Varde Kommunes Kommuneplan 

Planlovens § 11a beskriver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 

at sikre landskabelige og geologiske bevaringsværdier. 

Varde Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse, som inddeler kommunens 

landskaber i tre overordnede landskabstyper: Kystlandskaber, dallandskaber og 

landbrugslandskaber. Modtageterminalen er placeret i et landbrugslandskab, 

landskabskarakterområde 18 – Varde Bakke, der dækker et stort areal i kom-

munen. Landskabsanalysen ligger til grund for kommunens udpegninger af be-

varingsværdige landskaber og større uforstyrrede landskaber. Modtagetermina-

len ligger ikke i et bevaringsværdigt område, men der findes et lige vest herfor. 

I Varde Kommunes Kommuneplan findes retningslinjer for de forskellige land-

skabstyper. For landbrugslandskaberne gælder, at store tekniske anlæg skal 

tilpasses landskabets karakter. Det fremgår desuden af kommuneplanens rede-

gørelse, at der generelt er fokus på at opretholde en fortsat landbrugsdrift i dis-
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se områder. Det skyldes, at der er tale om et kultiveret landskab, der er formet 

og formes af den landbrugsmæssige drift. 

Kulturmiljøet omkring Søviggård ligger med en afstand af godt 1,3 km til pro-

jektområdet, og det er derfor ikke behandlet nærmere i forhold til landskab. 

 

Figur 3-1 Udpegninger i kommuneplanen omkring den nye modtageterminal ved 

Nybro. 

3.2 Eksisterende forhold 

3.2.1 Landskabets dannelse 

Projektområdet ligger i et område, hvor der stadig er tydelige spor af dannel-

seshistorien. Landskabet ligger vest for hovedopholdslinjen, som markerer det 

sted, hvor isen nåede til under sidste istid. Projektområdet ligger højt i terrænet 

på en såkaldt bakkeø. Området blev derfor ikke oversvømmet under sidste istid, 

da store mængder smeltevand flød gennem landskabet fra den stillestående is-

rand. Smeltevandet dannede de fladbundede smeltevandsdale, som i dag omgi-

ver den højere liggende bakkeø. Det bølgede terræn og den sandede bund i da-

gens landskab i projektområdet er således et karaktertræk helt tilbage fra næst-

sidste istid.  
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Figur 3-2 Landskabets dannelse ved den kommende modtageterminal ved Nybro. 

3.2.2 Landskabets karakter 

Områdets nøglekarakter rummer intensiv landbrugsdrift, store gårde, et teknisk 

præg fra den eksisterende modtagerterminal, grupper af vindmøller samt mange 

beplantede linjer i landskabet i form af markskel og læhegn. Det er landbrugs-

driften, gårdene og de beplantede skel, der er karaktergivende for området. Der 

opleves vekslende mulighed for vide udsyn, idet udsigten ofte afgrænses af læ-

hegn og skelbeplantning.  
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Figur 3-3 Den udbyggede modtageterminal samt de omgivende landskabselementer 

og beskyttelseslinjer i landskabet. 

Terrænet i området er jævnt til let bølget. Nord for den eksisterende station lø-

ber Søvig Bæk med øst-vestlig retning, mens Skallebæk strækker sig mod syd 

vest for projektområdet. Åerne fremstår generelt ikke markante i landskabet. De 

ses primært i landskabet ved den ekstensive bevoksning og det lavtliggende ter-

ræn. Der er åbeskyttelseslinje omkring Søvig Bæk. 

 

Figur 3-4 En bevokset gravhøj ses på østlige side af Nybrovej. I venstre side ses det 

tætte beplantningsbælte omkring stationen.  
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Markerne omkring den kommende terminal er overvejende middelstore og in-

tensivt dyrket. Landskabet er kendetegnet ved relativt mange læhegn og be-

plantede markskel, enkelte små skovpartier og flere spredte små vandhuller 

med omgivende bevoksning. Beplantningen i markskellene er ofte med til at de-

finere landskabets rumlige afgrænsning, men de tilfører ikke en klar struktur i 

landskabet. Det skyldes blandt andet deres vekslende størrelse og varierende 

orientering. Der er enkelte beskyttede sten- og jorddiger og flere fredede for-

tidsminder i form af gravhøje omkring den eksisterende station. De fremstår dog 

ikke som tydelige landskabselementer. 

 

Figur 3-5 Udsigt mod nordøst fra Søviggårdvej. Til højre i fotoet ses en gravhøj, 

mens den eksisterende modtageterminals høje elementer er tydelige i 

baggrunden. 

Landskabet rummer en række gårde og lidt spredt bebyggelse langs vejene, 

mens den nærmeste større bebyggelse er Jegum Ferieby, der ligger godt 2,5 km 

vest for modtageterminalen. En del af gårdene og dele af den spredte bebyggel-

se kan genfindes på de historiske målebordsblade fra 1842-1899, men det ses 

også, at der er en del nyere bebyggelse i området. Blandt andet er Jegum etab-

leret i den sidste halvdel af 1900-tallet. 
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Figur 3-6 Den eksisterende station (til venstre) rummer mange store tekniske ele-

menter og skorstene, og den er omgivet af trådhegn. Syd for den ligger 

Nybro Tørreri (til højre), som også fremstår teknisk med sine store haller, 

tanke og skorsten. 

Der er flere tekniske anlæg i området. Den eksisterende station udgør et mar-

kant teknisk element, og den er synlig både i nærområdet og fra lidt større af-

stand. Stationen indeholder mange forskelligartede tekniske anlæg, bygninger 

og høje skorstene, og den er omgivet af trådhegn. Der et etableret et tæt be-

plantningsbælte omkring stationen, som fra mange vinkler skærmer indblikket 

til denne. Lige syd for den eksisterende station findes Nybro Tørreri, som også 

fremstår med store bygninger i form af haller og tanke. Herudover krydser lan-

devejen Nymindegabvej gennem landbrugsområdet nord for stationsområdet i 

nordvest-sydøstlig retning. Øst for den eksisterende station løber Nybrovej med 

nord-sydlig retning. Syd for området løber en højspændingsledning med øst-

vestlig orientering, og her findes også fem vindmøller på række. Nordøst for den 

eksisterende station står endvidere syv vindmøller på to rækker. Der er fra flere 

vinkler tale om en kumulativ visuel effekt mellem de tekniske anlæg, dvs. de er 

synlige på samme tid. Når man bevæger sig rundt i landskabet, er både den ek-

sisterende modtageterminal og vindmøllerne således indimellem synlige på 

samme tid (se eksempel på Figur 3-7).  

 

Figur 3-7 Udsigt mod nord fra Hallumvadvej, hvor vindmøllerne er synlige i forgrun-

den, mens de høje elementer fra den eksisterende station ses i baggrun-

den. 

3.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser hovedsageligt bestå 

af øget tung trafik til og fra anlægget. Indenfor det eksisterende stationsområde 

vil der være mere uroligt på grund af anlægsaktiviteterne, men arbejderne for-

ventes ikke at være synlige i større grad uden for området. Anlægsarbejderne 

på modtagestationen er midlertidige men forventes at vare 2-3 år med opstart i 

begyndelse af 2020. Den visuelle påvirkning vurderes at være ubetydelig.  
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3.4 Påvirkninger i driftsfasen 

I det følgende er projektets permanente påvirkninger på landskabet og de visu-

elle forhold vurderet. Vurderingerne er understøttet af visualiseringer fra forskel-

lige steder i landskabet. Fotostandpunkterne ses på nedenstående Figur 3-8, og 

visualiseringerne kan også ses i større format i visualiseringsbilaget. 

 

Figur 3-8 Fotostandpunkter omkring modtageterminalen ved Nybro. Alle visualise-

ringerne er vist i tilhørende bilag, mens udvalgte visualiseringer indgår i 

dette notat. 

Den nye modtageterminal vil blive etableret indenfor det eksisterende stations-

område, og den vil således ikke inddrage og ændre nuværende landbrugsarea-

ler. 
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Figur 3-9 Standpunkt 2. Eksisterende forhold. Modtageterminalen set fra øst. Be-

plantningsbæltet er tæt, dog med enkelte åbninger, hvor der ligger lednin-

ger eller kan opnås adgang til området. 

 

Figur 3-10 Standpunkt 2. Visualisering. Modtageterminalen og de nye anlæg set fra 

øst. De høje skorstene vil kunne ses bag beplantningsbæltet, ligesom den 

tilhørende hal. 

Det eksisterende anlæg fremstår i dag som et markant teknisk element i det 

nære landskab. Også fra større afstand er stationens høje elementer ofte synli-

ge. Det omgivende beplantningsbælte afskærmer udsynet og bidrager til at 

mindske anlæggets synlighed i landskabet, særligt i sommermånederne. De nye 

elementer i den kommende modtageterminal vil i volumen, højde og udtryk ge-

nerelt minde om de eksisterende elementer inden for området. At etablere flere 
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elementer indenfor samme område betyder, at stationsområdet vil blive mere 

kompakt med flere tekniske elementer. Ændringen fra de eksisterende forhold 

vurderes at være begrænset, da stationen i forvejen er et markant teknisk ele-

ment, som i muligt omfang er skærmet af beplantning. Samtidig vil de nye an-

læg i høj grad være skjult bag den omgivende beplantning – se eksempelvis vi-

sualiseringen af anlægget set fra nord fra fotostandpunkt 1.  

 

Figur 3-11 Standpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsigt fra Nymindegabvej set mod 

syd. Modtageterminalens høje anlæg er synlige bag beplantningen. 

 

Figur 3-12 Standpunkt 1. Visualisering. Udsigt fra Nymindegabvej set mod syd. De 

nye anlæg vil altovervejende være skjult bag den omgivende beplantning. 

Det vil fortsat være de høje anlæg, der visuelt præger udsynet.  



 

 

     

BALTIC PIPE - LANDSKABSNOTAT  19  

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

Den kumulative effekt med de øvrige tekniske anlæg i omgivelserne i form af 

vindmøller og luftledningsanlæg vil være omtrent som i dag. Selvom en del af 

beplantningsbæltet mod nordvest ryddes i forbindelse med anlæg af gaslednin-

gen, vil beplantningsbæltet fortsat afskærme en stor del af anlægget fra mange 

vinkler.  

At den nye modtageterminal etableres indenfor et eksisterende stationsareal 

betyder, at den eksisterende omgivende beplantning vil medvirke til at skærme 

anlægget med det samme og derved vil den landskabelige påvirkning som følge 

af de nye anlæg være mindre.  

Samlet vurdering 

Samlet set vurderes det, at den kommende modtageterminal vil medføre en lille 

påvirkning i landskabet. Det gælder både i nærområdet samt fra større afstand. 

Det skyldes, at den nye modtageterminals nye elementer kun vil udgøre en 

mindre ændring i forhold til det eksisterende tekniske anlæg. 

3.5 Afværgeforanstaltninger og 
projekttilpasninger 

Der vurderes ikke at være større behov for yderligere afværgeforanstaltninger 

eller projekttilpasninger, da de nye anlæg etableres indenfor et eksisterende 

stationsområde, som i forvejen er skærmet af et relativt tæt beplantningsbælte.  

3.6 Kumulative virkninger 

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

Energinet skal etablere en ny kompressorstation på et areal umiddelbart øst for 

Sydmotorvejen nær Everdrup. Kompressorstationen vil bestå af en række an-

læg, herunder: 

› Service-, utility- og kompressorbygninger samt procesanlæg (maks. 15 me-

ters højde) 

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

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

Omkring stationen etableres desuden et beplantningsbælte mod nord, vest og 

syd. Anlægget er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, der indgår i miljø-

konsekvensrapporten. 

4.1 Lovgrundlag og planforhold 

4.1.1 Udpegninger i Næstved Kommuneplan 

Planlovens § 11a beskriver, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 

at sikre landskabelige og geologiske bevaringsværdier.  

I Næstved Kommune er der udpeget bevaringsværdige landskaber og større 

uforstyrrede landskaber i kommuneplanen samt opstillet retningslinjerne for om-

råderne. Kompressorstationen er placeret i et bevaringsværdigt landskab og cir-

ka 1,5 km fra et større uforstyrret landskab. Udpegningen af det større uforstyr-

rede landskab behandles ikke nærmere. 

I kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der inden for de bevaringsvær-

dige landskaber kun i meget begrænset omfang må opføres bygninger, og at de 

landskabelige og kulturhistoriske værdier skal prioriteres. I de bevaringsværdige 

landskaber kan der normalt ikke udlægges nye områder til erhverv, større tekni-

ske anlæg mv., ligesom der normalt heller ikke kan etableres anlæg eller foreta-

ges ændringer, der kan forringe de landskabelige og kulturhistoriske værdier. 

Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres under hensyntagen til 
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de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses 

landskabet og den lokale byggeskik.  

Næstved Kommune har desuden udarbejdet en landskabsanalyse, der beskriver 

de konkrete landskaber og beskyttelseshensyn. Projektområdet ligger i delom-

råde 5a – Everdrup og Størlinge. Landskabsanalysen indgår som grundlag for 

den landskabelige vurdering af de konkrete tiltag. 

Kulturmiljøerne omkring Everdrup og Bækkeskov Gods ligger med afstand til 

projektområdet, og de er derfor ikke behandlet nærmere i forhold til landskab. 

Dele af anlægget ligger indenfor skovbyggelinjen på 300 m (se Figur 4-3), og 

der vil derfor være behov for dispensation til dele af anlægget. 

 

Figur 4-1 Udpegninger i kommuneplanen omkring den kommende kompressorstation 

ved Everdrup. 

4.1.2 Fredning Bækkeskov Gods 

Cirka 1 km sydøst for det udpegede projektområde findes en arealfredning af 

Bækkeskov Gods. Fredningen har til formål at bevare herregårdsmiljøet således, 

at samspillet mellem bygninger, landbrugsarealer og løvskove bevares. Her er 

blandt andet ikke tilladt ny bebyggelse, terrænændringer mv. Området berøres 

ikke af projektet og behandles ikke yderligere i forhold til projektet. 
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4.2 Eksisterende forhold 

4.2.1 Landskabets dannelse 

Projektområdet ligger i et område, hvor der stadig er tydelige spor af dannel-

seshistorien. Området er generelt et moræne- og dødislandskab. Landskabet her 

er dannet ved, at isen ved sin tilbagesmeltning efterlod blokke af is, såkaldt dø-

dis. Isen blev liggende og smeltede på stedet, og det skabte et markant og ku-

peret terræn med mange afløbsløse lavninger. 

 

Figur 4-2 Stationsområdet ligger i et område, der kendetegnes som et dødislandskab 

og som en del af et større særligt fremtrædende bakkeparti. 

4.2.2 Landskabets karakter 

Områdets nøglekarakter ligger i den intensive landbrugsdrift, det kuperede ter-

ræn, skovene samt gårdene og de øvrige bebyggelser, der ligger spredt i land-

skabet i og omkring projektområdet for den nye station. Den kulturhistorisk be-

byggelsesstruktur fremstår uden markante ændringer. Fra højere liggende dele 

af området opnås vidstrakte udsyn, mens udsynet andre steder bremses af ter-

ræn, bevoksning eller skovbryn. Området er udpeget som bevaringsværdigt, 

hvilket ifølge Næstved Kommunes landskabsanalyse skyldes, at der er tale om 

et højtliggende landskab med oplevelsesmuligheder. 
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Figur 4-3 Den nye kompressorstation samt de omgivende landskabselementer og 

beskyttelseslinjer i landskabet. 

Terrænet er et karaktergivende træk, og området fremstår bølget til kuperet. 

Nord og øst for projektområdet er terrænforskellene større end indenfor selve 

projektområdet. Øst for projektområdet løber åen Krobæk med nord-sydlig ret-

ning. Åen er ikke markant i landskabet, og dens forløb erkendes primært ved 

det faldende terræn og den ekstensive vegetation omkring åløbet.  
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Figur 4-4 Udsyn mod nord fra Rønnedevej. Terrænet er kuperet, og det skråner 

markant fra Rønnedevej ned mod projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov 

Hestehave ses i baggrunden. 

Markerne i og omkring projektområdet er generelt store eller middelstore, og de 

dyrkes for det meste intensivt. Der er relativt meget bevoksning i området, og 

det omgivende landskab indeholder skovene Tågeskov, Tågeskov Hestehave, 

Kohave og Everdrup Lund samt øvrige skove på større afstand. Desuden findes 

adskillige bevoksede markskel, små beplantninger og vandhuller med omgiven-

de bevoksning. Omkring skovene samt i markskellene findes flere beskyttede 

sten- og jorddiger. Tågeskov Hestehave ligger lige nord for det udpegede områ-

de til kompressorstationen, og skovbrynet fremstår som et markant landskabs-

element, der bremser det visuelle udsyn mod nord. Terrænet i skoven stiger 

mod nord, hvilket medvirker til at gøre Tågeskov Hestehave til en markant land-

skabselement og som visuel grænse for det landskabsrum, hvor projektområdet 

er udlagt. 

Skoven er desuden omgivet af en 300 meter skovbyggelinje, som strækker sig 

ind i projektområdet. 



 

 

     

BALTIC PIPE - LANDSKABSNOTAT  25  

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

  

Figur 4-5 Det markante skovbryn fra Tågeskov Hestehave er med til at afgrænse det 

eksisterende landskabsrum ved projektområdet. Til venstre: Her ses mod 

øst fra Hestehavevej. Til højre: Her ses mod nord fra adgangsvejen til den 

nuværende gård i projektområdet. 

Indenfor projektområdet findes en enkelt større gårdbebyggelse. I det omgiven-

de landskab findes flere gårde og spredt bebyggelse, ofte langs vejene. Nordvest 

for Tågeskov Hestehave ligger en lille samling huse ved Tågeskov Overdrev og 

øst for projektområdet ligger samlinger af huse ved Stavnstrup og Nyprøve. 

Nærmeste landsby er Everdrup ca. 1,3 km mod sydvest. Everdrup ligger på sin 

oprindelige placering, og den er udbygget mod nord og øst i den sidste halvdel 

af 1900-tallet. 

Den lokale vej Hestehavevej løber gennem projektområdet med nord-sydlig ret-

ning, mens Sydmotorvejen mod vest krydser gennem landskabet som en mar-

kant teknisk og fysisk barriere. Ved projektområdet ligger motorvejen overve-

jende i afgravning, og den er generelt omgivet af beplantning. Dette mindsker 

vejens synlighed fra mange vinkler i området, men vejstøjen opleves fortsat i 

landskabet. Kun på enkelte korte strækninger ligger vejen i niveau og giver mu-

lighed for indblik. Øst for det udpegede projektområde løber hovedvejen Røn-

nedevej med nord-sydlig retning, mens den lokale landevej Tågeskovvej findes 

mod syd og krydser landskabet med øst-vestlig orientering. 
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Figur 4-6 Sydmotorvejen ligger generelt i afgravning nær projektområdet, og den er 

ofte skærmet af beplantning. Her fra Hestehavevej er der indsyn til og fra 

motorvejen på et kort åbent stykke. 

Projektområdet ligger i et område mellem to karakteristiske herregårdslandska-

ber. Cirka 1 km sydøst for området findes et stort fredet område omkring Bæk-

keskov Gods. Her har landskabet herregårdspræg og skalaen er større. På grund 

af terræn og beplantning vurderes der ikke at være en tydelig visuel forbindelse 

mellem projektområdet og herregårdslandskabet. Også området vest for motor-

vejen har karakter af et herregårdslandskab med store marker og udstrakte 

skove omkring Sparresholm Gods. Grænsen for herregårdslandskabet omkring 

Sparresholm er i kommunens landskabsanalyse trukket langs Sydmotorvejen. 

Fra den nærmeste del af herregårdslandskabet øst for Storskov er der til en vis 

grad indsyn til projektområdet over motorvejen (se Figur 4-7).  

 

Figur 4-7 Vest for projektområdet findes et herregårdslandskab omkring Sparres-

holm Gods. Her ses i retning mod projektområdet i øst fra en grusvej i 

skovbrynet nær Tågeskovgård. 
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4.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser bestå af synlige ar-

bejdsområder og anlægsarbejder. Anlægsarbejder på kompressorstationen er 

midlertidige og forventes at vare 2-2,5 år. 

Anlægsarbejder og arbejdspladser vil være koncentreret indenfor det udpegede 

projektområde, men der vil også være øget tung trafik i det omgivende område. 

Det gælder særligt på Hestehavevej, der benyttes som adgangsvej til anlægs-

området de første måneder, men det vil også opleves på de øvrige veje i områ-

det. En ny adgangsvej etableres mod øst til Rønnedevej langs Krobæk. På grund 

af områdets bakkede terræn vil der være behov for afgravning og terræntilpas-

ninger, og området vil derfor fremstå bart og med store gravemaskiner mv. 

Gården, der ligger midt i projektområdet, vil blive nedlagt, ligesom beplantnin-

gen tæt omkring denne vil blive ryddet. En lidt større bevoksning nordvest for 

gårdanlægget vil blive bevaret. Af hensyn til sikkerheden forventes området at 

være indhegnet, og hegnene vil være synlige elementer. Anlægsarbejderne vil 

generelt fremstå eksponerede og være forstyrrende i nærområdet. Det gælder 

særligt for de nærmeste naboer langs Tågeskovvej og Rønnedevej, hvor også 

den nye adgangsvej etableres. Fra større afstand vil terrænet og beplantninger-

ne generelt skærme udsynet, og anlægsarbejderne vil sjældent virke markante. 

Påvirkningen vurderes derfor at være moderat i nærområdet og for de nærme-

ste naboer, mens den i det øvrige landskab vil være lille.  

4.4 Påvirkninger i driftsfasen 

I det følgende er projektets permanente påvirkninger på landskabet og de visu-

elle forhold vurderet. Vurderingerne er understøttet af visualiseringer fra forskel-

lige steder i landskabet. Fotostandpunkterne ses på nedenstående Figur 4-8, og 

visualiseringerne kan også ses i større format i bilag A. 
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Figur 4-8 Fotostandpunkter omkring kompressorstationen ved Everdrup. Udvalgte er 

inddraget til at understøtte vurderingerne i denne rapport, mens alle vi-

sualiseringerne er vist i bilag A. 

Landskabet indenfor projektområdet med den nuværende åbne markflade og 

landbrugsejendom vil blive ændret markant, da den nye kompressorstation in-

deholder mange nye tekniske elementer. Anlæggets volumen og de nye elemen-

ters højde betyder, at det vil fremstå synligt og teknisk. Landskabets varierende 

terræn, de omgivende skovparceller, de levende hegn og til en vis grad sam-

mensatte karakter vil dog bidrage til at mindske anlæggets synlighed på større 

afstand. 
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Figur 4-9 Dronepunkt B. Dronefoto fra syd mod nord over projektområdet. Skovbry-

net til Tågeskov Hestehave ses i baggrunden. 

 

Figur 4-10 Dronepunkt B. Dronefoto med visualisering af det nye anlæg set fra syd 

mod nord over projektområdet. Skovbrynet til Tågeskov Hestehave ses i 

baggrunden. Det fremgår desuden, at der er friholdt et areal mellem den 

nye station og skoven for at bevare indblikket til skoven. 

Området indeholder generelt en del skove og anden beplantning, og området 

vurderes derfor ikke sårbart overfor yderligere beplantning. Tværtimod vil dette 

være i fin overensstemmelse med landskabets øvrige karakter, så længe der 

tages hensyn til det nærliggende skovbryn fra Tågeskov Hestehave. Skovbrynet 

nord for den kommende station opleves nemlig i dag som et markant land-

skabselement, der er med til at afgrænse området rumligt. For at bevare ind-
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blikket til skovbrynet, er stationsanlægget placeret øst for Hestehavevej, for at 

sikre skovbrynets position og synlighed. Afstanden til skovbrynet reduceres læn-

gere mod øst. For at afskærme og mindske synligheden i det omgivende land-

skab etableres et beplantningsbælte omkring den nye kompressorstation.  

Udformningen af det omgivende beplantningsbælte er undersøgt og visualiseret. 

Af visualiseringerne nedenfor vises dels et eksempel, mens beplantningen fort-

sat er lav (5 m) samt eksempler, når beplantningen er vokset til ca. 13 m. For 

beplantningen i fuld højde er der vist såvel et eksempel med tæt beplantning 

samt et eksempel med en mere åben beplantning. Det vil vare en årrække, før 

beplantningen opnår den fulde afskærmende effekt.  

Beplantningen har stor betydning for stationsanlæggets synlighed. Når beplant-

ningen ikke er høj og tæt, vil området fremstå teknisk og industrielt fra nært 

hold. Når beplantningsbæltet er tæt og højt, vil anlægget være så skærmet, at 

det ikke vil virke dominerende i landskabet. På større afstand og andre vinkler, 

vil beplantningen generelt have større afskærmende effekt, ligesom anlægget 

ofte vil være skjult i terræn eller anden beplantning.  

 

 

Figur 4-11 Standpunkt 2. Eksisterende forhold – panorama. Udsyn mod øst fra Heste-

havevej. Her er landbrugsarealer med lidt beplantning, mens skovbrynet til 

Tågeskov Hestehave ses i baggrunden. 

 

Figur 4-12 Standpunkt 2. Visualisering – panorama med tæt beplantning på ca. 5 m. 

Anlægget vil fortsat fremstå markant og synligt i denne periode. 
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Figur 4-13 Standpunkt 2. Visualisering – panorama - med tæt beplantning på ca. 13 

m. Her vil stationsanlægget være næsten skjult. Det vil vare en årrække, 

før beplantningen er så høj og tæt. 

 

Figur 4-14 Standpunkt 2. Visualisering – panorama – med åben beplantning på ca. 13 

m. Her vil stationsanlægget fortsat være synligt i åbningerne i beplantnin-

gen. Det vil vare en årrække, før beplantningen er så høj. 

Hestehavevej vil blive opretholdt i området, og den nye station placeres øst for 

denne. Den korte afstand til stationen betyder, at anlægget fra Hestehavevej vil 

virke som et markant og teknisk element trods den omgivende beplantning. 

Sydmotorvejen ligger lige vest for Hestehavevej og den kommende station. 

Langs motorvejen er der i dag et kort strækning hvor motorvejen ligger i niveau 

med Hestehavevej og der er indsyn til projektområdet. Her vil den nye kom-

pressorstation være delvist synlig for forbipasserende på motorvejen, men kun i 

et kort øjeblik på grund af den korte strækning og bilernes hastighed.  
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Figur 4-15 Standpunkt 1. Eksisterende forhold. Udsyn mod øst fra motorvejen, hvor 

denne løber i terræn, og der er åbent i beplantningen på et kort stykke. 

 

Figur 4-16 Standpunkt 1. Visualisering. Den nye kompressorstation vil kun være syn-

lig i begrænset omfang bag den afskærmende beplantning.  

Den korte afstand mellem motorvejen og den nye kompressorstation betyder, at 

der fra enkelte steder i området vil være en kumulativ teknisk effekt mellem 

anlæggene. Dette vil særligt gælde, når begge anlæg er synlige samtidig, mens 

støj fra motorvejen vil medvirke til en teknisk landskabsoplevelse – også fra 

steder, hvor motorvejen ikke er synlig. Den kumulative effekt som teknisk præ-

get landskab vurderes dog at berøre et lille område og kan karakteriseres som 

ubetydelig.  
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På grund af det bakkede til kuperede terræn vil der være behov for terrænregu-

leringer indenfor projektområdet, som vil ændre det eksisterende landskab. De 

eksisterende forskelle og den store variation i terrænet i det omgivende land-

skab betyder, at landskabet er relativt robust overfor ændringer af mindre ka-

rakter. Såfremt det sikres, at terrænreguleringerne tager højde for områdets 

nuværende bløde og vekslende terræn, kan påvirkningen reduceres. Det bety-

der, at skarpe kanter i terrænet samt tydeligt etablerede plateauer udenfor be-

plantningsbæltet så vidt muligt skal undgås. Der vil ske terrænbearbejdning for 

at etablere adgangsvejen ud mod Rønnedevej. Det nye anlæg vil ligge relativt 

højt i landskabet, hvilket vil øge dets synlighed. Generelt vil det vekslende ter-

ræn og den høje grad af beplantning fra afstand mindske synligheden markant. 

Gården, der ligger midt i projektområdet, vil være fjernet i driftsfasen. Cirka 200 

meter øst for den nye station ligger en mindre landbrugsejendom. Fra denne vil 

der være direkte udsyn til stationens tekniske elementer ned over den skrånen-

de markflade. Adgangsvejen til stationen vil desuden køre tæt forbi. Ændringen 

her vil være markant og dominerende. Anlægget vil også blive synligt på det 

nærmeste stræk på Rønnedevej, se også Figur 4-18. Særligt indtil bevoksningen 

er vokset, vil anlægget fremstå som et markant og teknisk element herfra. Når 

beplantningen er højere, vil synligheden blive reduceret. 

Langs Tågeskovvej findes også bebyggelse, men afstanden her vil være større, 

og udsynet forventes ofte skærmet af terrænet og beplantningen i området. Det 

samme gælder for bebyggelserne i Tågeskov Hestehave samt vest for Sydmo-

torvejen. Fra den nærmeste landsby Everdrup vil stationsanlægget også gene-

relt være skærmet af beplantning og terræn. Der kan fra nogle vinkler blive ud-

syn til den høje flare, men den vil i så fald være synlig som et enkeltelement, og 

den vil ikke virke dominerende. 
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Figur 4-17 Standpunkt 4. Eksisterende forhold set fra Rønnedevej mod vest. Området 

opleves som en skrånende markflade, der er rumligt afgrænset af skov-

bryn og anden bevoksning. 

 

Figur 4-18 Standpunkt 4. Visualisering af den nye kompressorstation set fra Røn-

nedevej mod øst. Toppen af de store bygninger skimtes over bevoksnin-

gen, og flaren fremstår markant højere end de øvrige elementer i landska-

bet. 

Fra større afstande vil landskabets terræn og beplantning medvirke til at af-

skærme stationen. Typisk vil det kun være den høje flare, der kan ses over be-

voksningen. Selvom lynafledningsmasterne også når op over beplantningen, er 

de kun mindre synlige på grund af den spinkle konstruktion.  
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Stationen ligger indenfor et område, som er udpeget som bevaringsværdigt 

landskab i Næstved Kommunes Kommuneplan. I retningslinjerne fremgår det 

blandt andet, at der indenfor disse områder normalt ikke kan udlægges nye om-

råder til større tekniske anlæg, samt at de landskabelige og kulturhistoriske 

værdier skal prioriteres. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg kan kun etableres 

under hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kompres-

sorstationen vurderes at være et samfundsmæssigt nødvendigt anlæg, og den 

er søgt indpasset i landskabet. Den nye stations volumen, højde og tekniske ka-

rakter betyder dog, at anlægget alligevel vil blive et synligt og markant element 

i nærområdet. Anlægget vurderes ikke at medføre en markant påvirkning af det 

nærliggende større uforstyrrede landskab. 

 

Figur 4-19 Standpunkt 6. Udsigt mod nordvest fra Rønnedevej nær Engelstrup.  
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Figur 4-20 Standpunkt 6. Visualisering af udsigten mod nordvest fra Rønnedevej nær 

Engelstrup. Skorstenen stikker op som et synligt element over de terræn 

og beplantning. Det skal bemærkes, at et vejskilt er fjernet på visualise-

ringen, da dette ellers næsten ville skjule skorstenen fra denne vinkel. De 

planlagte møller ved Sparresholm Gods ses også på visualiseringen, og de 

vil således være synlige samtidigt med skorstenen.  

Samlet vurdering 

Samlet set vurderes påvirkningen fra den kommende kompressorstation at være 

moderat i nærområdet. Det skyldes, at stationen har et stort volumen og en 

markant teknisk karakter. Desuden indeholder den elementer med en højde på 

25-45 meter, som dermed også er synlige over eksisterende beplantning og ter-

ræn. Omvendt er stationen søgt indpasset i landskabet med bløde terrænregule-

ringer og omgivende beplantning. Fra større afstand vurderes påvirkningen at 

være lille, da terræn og beplantning generelt vil skærme udsynet til stationen. 

Indimellem vil stationens højeste elementer være synlige, men det vurderes og-

så at være i begrænset omfang.  

4.5 Afværgeforanstaltninger og 
projekttilpasninger 

Der er indarbejdet projekttilpasninger for at mindske anlæggets landskabelige 

og visuelle påvirkning: 

› Projektområdet og den kommende kompressorstation er rykket mod sydøst 

for at skabe afstand til skovbrynet mod nord. Afstanden betyder, at skov-

brynet fortsat vil fremstå som et markant landskabselement, og det vil ikke 

gå i et med det nye anlæg eller den omgivende beplantning. 

› Placering i det skovrige område og nær markante skovbryn gør, at omgi-

vende beplantningsbælte er en velfungerende afværgeforanstaltning, idet 
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anlægget ikke optræder lige så dominerende, som hvis det havde været 

placeret i et mere åbent landskab. 

› Anlægget skal omgives af beplantning for at mindske indblikket til de tekni-

ske elementer og minimere påvirkningen i landskabet. 

4.6 Kumulative virkninger  

Der er undersøgt og vurderet kumulative virkninger for følgende:  

› Vindmøller ved Sparresholm Gods. Der planlægges for opstilling af 3 vind-

møller på 149,9 meter eller 4 vindmøller på 140 meter. Vindmøllerne skal 

etableres ca. 3 km nordvest for projektområdet for den ny kompressorstati-

on Everdrup. De øverste dele af møllerne vil blive synlige sammen med den 

kommende kompressorstation, men det vil være i mindre grad og kun fra 

enkelte vinkler. Den begrænsede kumulative effekt skyldes hovedsageligt 

den relativt store afstand, det kuperede terræn og beplantningen i området. 

Det vurderes, at der ikke vil være tale om en væsentlig kumulativ effekt. 

Møllerne er vist på visualiseringerne for fotostandpunkt 6 fra Rønnedevej. 

› Camp Adventure udsigtstårn. 45 meter højt udsigtstårn, der er ved at blive 

opført i skovområdet Denderup Vænge i Faxe Kommune. Tårnets placering 

er ca. 5,5 km nordvest for projektområdet for den ny kompressorstation 

Everdrup. Tårnet vurderes generelt ikke at være synligt sammen med den 

kommende kompressorstation.  
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5 Gasledningens passage af 

landskabsområder 

Gasledningen skal nedgraves tværs over Danmark. Energinet har identificeret to 

områder, hvor der har været behov for at se nærmere på den landskabelige på-

virkning ved at nedgrave gasledningen. Det gælder Stenderup Hage og Trelle-

borg, der begge er kendetegnet ved karakteristiske og/eller fredede og beva-

ringsværdige landskaber. 

Omkring gasledningen vil der være udlagt et servitutbælte, der rækker fem me-

ter ud på hver side af ledningen. Inden for dette bælte må jordbearbejdning ikke 

ske dybere end 60 cm, og der må ikke plantes træer med dybtgående rødder 

inden for servitutbæltet (Energinet, 2018). Dette betyder også, at hvor levende 

hegn gennembrydes, kan beplantningen ikke retableres. 

5.1 Stenderup Hage 

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

5.1.1 Lovgrundlag og planforhold 

Gasledningen skal anlægges gennem området ved Stenderup Hage, der dels er 

fredet, dels udpeget som bevaringsværdigt landskab i Kolding Kommunes kom-

muneplan. 
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Figur 5-1 Landskabsudpegninger, hvor gasledningen skal krydse området ved Sten-

derup Hage. 

Udpegninger i Kolding Kommuneplan 

I Kolding Kommunes Kommuneplan er udpeget bevaringsværdige landskaber og 

større uforstyrrede landskaber. Gasledningen skal gå gennem et område, der 

både er udpeget som bevaringsværdigt landskab og som større uforstyrret land-

skab. 

Af retningslinjerne i kommuneplanen fremgår, at de bevaringsværdige landska-

ber som hovedregel skal friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, 

må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelses-

mæssige værdier. Byggeriet skal desuden besidde en høj arkitektonisk kvalitet, 

og samspillet med landskabet prioriteres højt. Ved etablering af større byggeri 

og større anlæg uden for de udpegede områder skal der ydermere tages hensyn 

til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpe-

gede områder.  

For de større uforstyrrede landskaber gælder, at de som udgangspunkt friholdes 

for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes karakter af uforstyr-

rethed ikke påvirkes. 

Landskabsfredning af Stenderup Hage 

Gasledningen skal gå gennem et fredet område ved Stenderup Hage. Området 

blev fredet i 1971 og omfatter cirka 480 ha landbrugsjord, strandeng og kyst. 

Formålet med fredningen er at bevare området med landbrugsjorde, enge og 

levende hegn så uændret som muligt. Det fremgår i fredningen, at der ikke må 

ske terrænregulering, og at levende hegn og diger ikke må sløjfes uden fred-
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ningsnævnets godkendelse (Fredningsnævnet, 1971). Der anføres også, at drif-

ten af landbrugsejendomme skal kunne fortsætte, og at der skal være mulighed 

for adgangsforhold til stranden.  

 

Figur 5-2 Adgangsvejen til Stenderup Hage snor sig gennem de markante skovbryn. 

5.1.2 Eksisterende forhold 

I området ved Stenderup Hage skal gasledningen forløbe mellem en linjeventil-

station, der etableres syd for Sønder Stenderup, og Lillebæltskysten i øst.  

Områdets nøglekarakter rummer et svagt bølgende terræn, intensiv landbrugs-

drift, markante skovbryn og kysten til Lillebælt. Samtidig er der ofte vide udsyn 

over store marker. 
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Figur 5-3 Gasledningens trace ved Stenderup Hage samt de omgivende landskabs-

elementer og beskyttelseslinjer i landskabet. 

  

Ved indgangen til det fredede område findes en stribe huse, Mørkholt der ligger 

mellem de to skovområder Midtskov og Sønderskov. I den vestlige del, hvor af-

standen mellem de to skovområder er godt 500 m, opleves landskabsrummet 

som smalt og tydeligt visuelt afgrænset af skovene. Særligt i det nordlige skov-

område er der registreret et stort antal beskyttede fortidsminder, typisk gravhø-

je.  

 

Figur 5-4 Åbne vidder afgrænset af markant skovbryn præger den østlige del af det 

fredede område. 
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Nord for Sønderskov findes også en lille samling huse kaldet Mørkholt. Markfla-

derne er her mindre end i det øvrige område, og på nogle marker græsser krea-

turer. I markskellene findes typisk tæt beplantning, og landskabet opleves i det-

te område mere kompakt og visuelt lukket, idet bebyggelse og beplantning af-

grænser udsynet.  

  

Figur 5-5 Til venstre: Husene i Mørkholt ligger på en stribe langs vejen og er oriente-

ret ud mod markerne med Midtskovens skovbryn i baggrunden. Til højre: 

Flere af markfelterne anvendes ekstensivt. Her går græssende køer omgi-

vet af tætte læhegn. 

Øst for Mørkholt er landskabet mere åbent med store markflader og faldende 

terræn mod den østvendte kyst. Selv indenfor gasledningstraceets begrænsede 

bredde er kyststrækningen varieret. Således findes campingpladsen Gl. Ålbo 

med tilhørende faciliteter i den sydlige del af traceet ved kysten, mens området 

lige nord herfor fremstår åbent og præget ekstensivt drift. Her er også adgang 

til en badestrand. Terrænet stiger støt mod nord, og her bliver kyststrækningen 

mere skovklædt med bagvedliggende markflader.  

 

Figur 5-6 Kysten fremstår med sandstrand, mens campingpladsen Gl. Ålbo ses i 

baggrunden. På dette sted stiger terrænet jævnt mod baglandet. 
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5.1.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

Når gasrørledningen skal anlægges, er der generelt brug for et arbejdsbælte på 

op til 32 meter i bredden. Indenfor fredningen ved Stenderup Hage vil der desu-

den være behov for at etablere et arbejdsareal, som er ca. 1 km langt og 30-50 

meter bredt. Det forventes nødvendigt at fælde eksisterende læhegn, og der vil 

være behov for oplag og arbejdsplads længere end de 2-3 måneder, som de en-

kelte ejendomme typisk påvirkes. Der forventes at være brug for arbejdsarealet 

i knap et år.  

En del af området er karakteriseret ved åben landbrugsjord. Her vil påvirkningen 

generelt være lille, da anlægsarbejderne er midlertidige, og ændringerne er be-

grænsede. Arbejdsarealet vil være etableret i længere tid end det generelle an-

lægsarbejde, men påvirkningen på de åbne markflader uden væsentlig beplant-

ning vurderes at være begrænset. Hvor der skal fældes beplantning i levende 

hegn mv., vil det dog være en visuel ændring og i strid med fredningen. 

Området ved Mørkholt vurderes at være mere sårbart overfor anlægsarbejdet 

end det øvrige landbrugsareal. Det skyldes primært, at her er flere markskel, 

beplantning og beboelsesejendomme, samt at skalaen opleves som mindre. Når 

ledningen anlægges, vil der være behov for at rydde en del beplantning, hvilket 

vil åbne området omkring boligerne. Det ryddede område vil opleves som bredt, 

i det ellers lukkede område.  

Kyststrækningen er varieret, og anlægsarbejdernes påvirkning vil derfor afhæn-

ge af gasledningens og arbejdsarealets konkrete placering indenfor det udpege-

de trace. Anlægsarbejdet vil opleves som en større gene, hvis det pågår i som-

merhalvåret, hvor der er flere besøgende ved stranden og campingpladsen. Hvis 

ledningen eller arbejdsarealet anlægges i den nordlige del af traceet ved kysten, 

vil der være behov for at rydde en del skovbeplantning samt gennemføre mar-

kante terrænreguleringer. Dette vil medføre markante ændringer i kystens nu-

værende udtryk og være i strid med fredningen. En gravhøj med omgivende be-

skyttelseslinje ligger i den nordlige del af traceet. Hvis den omgivende beplant-

ning fældes, vil højen fremstå mere synlig i landskabet. 
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Figur 5-7 I den nordlige del af traceet stiger terrænet, og kystskrænten fremstår 

med skovbeplantning. Ledningen vil her medføre en større påvirkning end i 

det lavereliggende kystlandskab. 

Samlet vurdering 

Samlet set vil landskabet fremstå mere uroligt og forstyrret, mens anlægsarbej-

derne står på. Anlægsarbejdet vil også være forstyrrende for de eventuelle na-

boer, som får udsyn hertil. Påvirkningen vurderes at være lille på de åbne land-

brugsarealer, da anlægsarbejderne generelt er kortvarige.  

Ved Mørkholt vurderes påvirkningen at være moderat, fordi landskabet her er 

mere sårbart med mere beplantning og mindre skala. Ved kysten vurderes på-

virkningen at være moderat til væsentlig. Påvirkningen bliver væsentlig, hvis 

arbejdsarealet spærrer adgangen til og reducerer oplevelsen af kysten i en lang 

periode, samt hvis ledningen eller arbejdsarealet medfører med markante ter-

rænreguleringer og rydning af beplantning.  

5.1.4 Påvirkninger i driftsfasen 

På strækningen indenfor fredningen må det forventes, at der opstilles minimum 

fem markeringspæle. Markeringspælene er gule/orange og har en begrænset 

højde på cirka 1,2 meter. De vil derfor være synlige som mindre, tekniske anlæg 

i landskabet, men de vil ikke medføre væsentlige påvirkninger.  

Gasledningen vil ligge under jordoverfladen i driftsfasen. Landbrugsdrift kan 

genoptages, og størstedelen af området vil derfor fremstå som i dag. Omkring 

ledningen vil være et servitutbælte på fem meter på hver side, hvor der ikke må 

etableres beplantning. Der er dog mulighed i praksis mulighed for at indskrænke 

bæltet til 2 meter på hver side. Hvor ledningen gennemskærer levende hegn 

eller skovbeplantning, vil der derfor opstå varige huller på 4-10 meters bredde. 

Generelt vil dette ikke blive en markant ændring i landskabet, som har en åben 

landbrugskarakter. 
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Ved Mørkholt er der flere levende hegn og området fremstår mere lukket. Derfor 

kan de gennembrudte hegn og ryddede beplantning blive en mere synlig æn-

dring. Hegnene fremstår imidlertid i forvejen varierede, og mange steder er de 

sammensat af både høje og lave træer samt buske. Nogle læhegn fremstår også 

allerede i dag som hullede eller afbrudte. 

 

Figur 5-8 Markfelterne er mindre ved Mørkholt, hvor skovbryn og levende hegn ofte 

skærmer udsynet. Her ses mod øst fra Mørkholtvej inden for ledningstra-

ceet. 

Ved kysten vil gasledningen heller ikke medføre en markant ændring, såfremt 

den er etableret i den del af traceet, hvor kysten og det bagvedliggende areal er 

i niveau. Her vil således ikke være behov for væsentlige terrænreguleringer, og 

området fremstår ikke med beplantning i dag. Hvis ledningen føres gennem den 

nordlige del af traceet, vil den efterlade sig mere varige spor i landskabet. Dels 

vil det nuværende terræn næppe kunne genetableres, dels vil der være behov 

for at rydde noget af skovbeplantning langs kysten her. Såfremt dette er tilfæl-

det, kan påvirkningen blive væsentlig. 
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Figur 5-9 Området skråner mere jævnt mod kysten i den centrale del af det udlagte 

trace. Her ses fra nord mod syd, hvor campingpladsen skimtes i baggrun-

den. 

Området er fredet samt udpeget som bevaringsværdigt og større uforstyrret 

landskab i Kolding Kommuneplan. Projektet vurderes generelt at være i over-

ensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen, idet landskabskarakteren 

ikke ændres betydeligt. Ved markante terrænreguleringer langs kysten vil det 

dog ændre den nuværende landskabelige og geologiske fremtoning. Der må iføl-

ge fredningen ikke ske terrænregulering, og levende hegn og diger må ikke sløj-

fes uden fredningsnævnets godkendelse. Der vil derfor være behov for at søge 

om dispensation ved Fredningsnævnet til ændringerne. 

Samlet vurdering 

Generelt vurderes påvirkningen fra den permanente ledning under jordoverfla-

den at medføre en lille påvirkning i landskabet. Ved Mørkholt kan påvirkningen 

blive moderat, hvis ledningen skaber markante huller i den omgivende beplant-

ning og i de levende hegn. Ved kysten vil der også være tale om en moderat 

eller væsentlig påvirkning, hvis der skal ske meget omfattende terrænregulerin-

ger og rydninger i den bevoksede kystskrænt. 

5.1.5 Afværgeforanstaltninger og evt. projekttilpasninger 

Der er foreslået følgende afværgeforanstaltninger for at mindske anlæggets 

landskabelige og visuelle påvirkning. 

› Ved gennembrydning af levende hegn skal arbejdsbæltet indsnævres til 15-

20 meter.  

› Fjernet beplantning udenfor servitutbæltet vil så vidt muligt blive genetab-

leret med tilsvarende vegetationstyper, så det virker naturligt og som i det 

øvrige landskab.  
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5.2 Trelleborg 

Området er beliggende vest for Slagelse mod Storebælt. 

5.2.1 Lovgrundlag og planforhold 

Gasledningen skal gå gennem et bevaringsværdigt landskab med mange nærlig-

gende udpegninger og en fredning. 

 

Figur 5-10 Landskabsudpegninger, hvor gasledningen skal krydse området ved Trelle-

borg.  

Udpegninger i Slagelse Kommune 

Slagelse Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse, som inddeler kommu-

nen i fem karakteristiske landskabstyper. Ådal, småbakket landskab, landbrugs-

flade, kystforland og øer. De forskellige landskabstyper er anvendt til at opstille 

retningslinjer for landskaberne i Slagelse Kommunes kommuneplan. Det kultur-

historiske anlæg Trelleborg ligger i et ådalslandskab, område 14 – Vårby Å og 

Bjerge Å Smeltevandsdal. Ådalen skal beskyttes ifølge landskabsanalysen. Øst 

for ådalslandskabet findes et morænelandskab, område 5 – Stillinge Moræne-

landskab. Landbrugsfladen skal vedligeholdes ifølge landskabsanalysen. Områ-

det fremgår endvidere som et bevaringsværdigt landskab. 

I kommuneplanens retningslinjer fremgår det, at der i beskyttede ådale ikke kan 

beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og 

anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæs-

sige drift. Det fremgår endvidere, at beskyttelse af oplevelsen af den beskyttede 

ådal vil veje tungere end benyttelseshensyn. 
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For landbrugsflader, der skal vedligeholdes, fremgår det, at der kan beplantes 

og etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne 

landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Bygge-

ri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale 

byggeskik.  

Ådalen omkring Tude Å er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. I næromgivelser-

ne til gasledningens trace er nogle landsbyer desuden udpeget som værdifulde 

kulturmiljøer og kirkeindsigtsområderne for Hejninge Kirke er udlagt som områ-

der med kulturhistorisk bevaringsværdi. Udpegningerne berøres ikke direkte, og 

de er derfor ikke behandlet nærmere. 

Fredning Tude Å, Tude Ådal, Vårby Ådal 

Det kulturhistoriske anlæg Trelleborg er placeret på et næs, hvor Tude Å og 

Vårby Å løber sammen. Den store fredning indeholder således hele ådalen om-

kring Tude Å, der udmunder ved Næsby Strand i vest, og området omkring Trel-

leborg. Fredningen er en landskabsfredning, der blandt andet har til formål, at 

skabe adgang langs åen.  

Gasledningens trace går ikke gennem det fredede område, og fredningen be-

handles derfor ikke nærmere. 

 

Figur 5-11 Trelleborg er til dels blevet genopført med cirkulære græsvolde. 

5.2.2 Eksisterende forhold 

Gasledningen forløber øst for det landskabelige og kulturhistoriske Trelleborg. 

Områdets nøglekarakter rummer et bakket terræn, intensiv landbrugsdrift, 

spredte store gårde, enkelte levende hegn og en ådal. 
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Figur 5-12 Gasledningens trace ved Trelleborg samt de omgivende landskabselemen-

ter og beskyttelseslinjer i landskabet. 

Trelleborg ligger på et næs mellem Tude Å og Vårby Å og er til dels blevet gen-

opført med cirkulære græsvolde. Anlægget er godt 200 meter i diameter og op-

tager således et stort areal. Nær borganlægget findes bl.a. et besøgscenter. På 

grund af den terrænmæssige lave placering træder Trelleborg ikke ud som et 

markant landskabselement set fra afstand, på trods af sin størrelse. Tude Å lø-

ber også gennem landskabet. Ådalen fremstår mere ekstensiv, og ådalslandska-

bet adskiller sig fra det omgivende landbrugsområde.  
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Figur 5-13 Vikingeborgen Trelleborg, der hører under Nationalmuseet, er en kulturhi-

storisk seværdighed. Tude Å løber også gennem området. 

Terrænmæssigt fremstår det omgivende landbrugslandskab som jævnt til bakket 

samt overvejende enkelt med spredte gårde og store marker. Der er kun spar-

som beplantning på de højere liggende arealer. Knap to km øst for Trelleborg 

stiger terrænet væsentligt til et plateau, hvor der ses flere gravhøje, og hvorfra 

der er gode udsigtsmuligheder mod vest. Landsbyen Hejninge ligger øst for led-

ningstraceet med kirke og omgivende kirkebyggelinje.  

 

Figur 5-14 Landsbyen Hejninge ligger omgivet af marker øst for det kommende led-

ningstrace. 
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5.2.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

Da gasledningens trace er beliggende godt 750 meter øst for Trelleborg, vil det 

ikke medføre negative påvirkninger for Trelleborg som landskabselement. Dette 

skyldes særligt terrænforholdene, hvor udsynet fra Trelleborg orienterer sig over 

Tude Ås ådal mod vest.  

Anlægsarbejdet kan opleves som forstyrrende i landskabet, men det vil være 

midlertidigt. Generelt vurderes landbrugslandskabet relativt robust overfor an-

læg af ledningen. Det skyldes, at landbrugsdriften vil kunne fortsætte kort tid 

efter, at traceet er lukket.  

Samlet set vurderes påvirkningen at være lille i landskabet generelt. Da traceet 

desuden er trukket væk fra den fredede ådal og Trelleborg, vurderes påvirknin-

gen for disse interesser også at være lille. 

 

Figur 5-15 Landbrugsdriften er et robust karaktertræk, mens trærækken langs Trelle-

borg Alle fremstår tydelig og mere sårbar i landskabet. Her ses den fra 

Hejningevej mod syd. Ledningstraceet løber nær alleen, men den vil ikke 

blive berørt. 

5.2.4 Påvirkninger i driftsfasen 

I området omkring Trelleborg vil de eneste langsigtede påvirkninger være, at 

eventuelle levende hegn kan fremstå afbrudte, og at der opstilles markerings-

pæle i landskabet. Markeringspælene fremstår som små tekniske elementer, 

men deres højde og synlighed er begrænset. Landbrugsområdet er desuden 

ganske åbent og uden systematiske levende hegn. Det fremstår derfor robust 

over for afbrydninger og huller. Ådalen er mere sårbar overfor gasledningen, 

hvorfor ledningen generelt føres forbi øst for denne. Påvirkningen vurderes at 

være lille.  
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Figur 5-16 Udsigt over landbrugslandskabet mod nord fra Strandvejen ved Hejninge. 

Landskabet vil hurtigt vende tilbage til den eksisterende landbrugskarak-

ter. 

Hele området – udover ådalen, hvor der ikke må beplantes - er udpeget til øn-

sket skovrejsning. Såfremt der skulle ske skovrejsning i området, vil gaslednin-

gens trace fremstå mere synligt, idet det ikke kan beplantes. Påvirkningen vur-

deres dog fortsat at være lille, da der fortsat er gode muligheder for skovrejs-

ning på de omgivende arealer. 

5.2.5 Afværgeforanstaltninger og evt. projekttilpasninger  

Der vurderes ikke at være behov for projekttilpasninger eller afværgeforanstalt-

ninger i forhold til gasledningens passage nær Trelleborg.  
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6 Linjeventilstationer 

En linjeventilstation (skrives også som L/V-station) optager typisk et areal på 

1.500 m². Arealet er omgivet af et trådhegn og randbeplantning, der skærmer 

for det tekniske anlæg. De tekniske elementer vil består af rør, ventiler og 

dæksler og vil typisk ikke overstige en højde på 1 m – se eksempel på linjeven-

tilstation af Figur 6-1Error! Reference source not found.. Herudover kan der 

opstilles transformerskabe på op til 3 meters højde. To steder forventes linje-

ventilstationerne dog at kunne få et øget areal, dels ved Blåbjerg (ca. 1600 m²) 

og ved Stenderup (ca. 3500 m²).  

  

Figur 6-1 Eksempel på linjeventilstation (tv) og en scraper (th), som etableres på 

udvalgte stationer (Energinet, 2018). 

6.1 Tilpasning af stationsplacering 

Energinet har udpeget byggezoner, som afgrænser mulig placering for hver af 

de 13 linjeventilstationer, der skal etableres i forbindelse med gasledningen. Ni 

områder er store, mens placeringen ved fire lokaliteter er mere eller mindre for-

udbestemte. Det skyldes, at den nye linjeventilstation her ønskes placeret i for-

bindelse med eller nær ved eksisterende anlæg. Energinet har for alle stationer 

udpeget en foretrukken placering indenfor byggezonen. Den foretrukne placering 

er bl.a. valgt ud fra tekniske hensyn og adgangsforhold, men også ud fra et øn-

ske om bedst mulig landskabelig placering.  
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Som et led i vurdering af landskabspåvirkningerne, blev det indledningsvist vur-

deret, om der fandtes en landskabelig mere hensynsmæssig placering inden for 

den udlagte byggezone. Efterfølgende er forslagene undersøgt af Energinet i 

forhold til hvad der er teknisk muligt. Denne proces har affødt, at fem stations-

placeringer er ændret eller justeret inden for byggezonen.  

Af Tabel 6-1 fremgår en oversigt over de 13 nye stationsanlæg samt Kongs-

mark, hvor der etableres en scraper indenfor eksisterende stationsområde. 

Kongsmark behandles ikke videre i dette notat, da det vedrører etablering af et 

enkelt anlæg indenfor eksisterende stationsområde. 

Tabel 6-1 Oversigt over stationer, størrelse og andre specifikke forhold. 

L/V-station (vest mod øst) Areal [m²] Andet 

Blåbjerg 1600  

Egtved - Etableres indenfor eksisterende 

station 

Skanderup 3500  

Stenderup  1500 Etablering af scraper 

Svenstrup 1500 Etablering af scraper 

Gelsted 1500  

Skovhuse 1500  

Bellinge 1500  

Hjallelse 1500  

Ullerslev 1500  

Kongsmark (eksisterende 

station) 

- Kun etablering af scraper. Etab-

leres indenfor eksisterende sta-

tion 

Gimlinge 1500  

Ladby 1500  

Faxe 1500 Etablering af scraper 

 

6.2 Linjeventilstationers generelle landskabelige 
påvirkning  

Linjeventilstationernes begrænsede størrelse betyder, at selve arealoptaget i de 

fleste landskabstyper vil opleves som beskedent.  

Ventilinstallationerne er også forholdsvist lave, og derfor vil trådhegnet og be-

plantningen omkring typisk være den mest synlige del af anlægget. Beplantnin-

gen er dog også med til at sikre, at indsynet til de tekniske dele af anlægget 

skærmes. I praksis vil der være en årrække (typisk 5 til 10 år), hvor beplantnin-

gen vokser op og opnår tiltagende afskærmende effekt. De vurderende beskri-

velser er baseret på en situation, hvor beplantningen har opnået denne afskær-

mende effekt.  

Påvirkningen vil afhænge af det enkelte landskabs karakter og sårbarhed. Det 

gælder særligt i forhold til terræn, graden af bevoksning/beplantning samt vigti-

ge udsynsmuligheder og sigtelinjer. 
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Med udgangspunkt i linjeventilstationernes generelle karakter og størrelse, fore-

slår COWI at nedenstående overordnede retningslinjer eller anbefalinger følges, 

for at mindske den landskabelige påvirkning: 

› Linjeventilstationerne skal så vidt muligt placeres lavt i landskabet, da de 

her ofte skærmes af terrænet fra afstand. Indimellem kan en lav placering 

dog medføre direkte indsyn fra højereliggende omgivelser, hvis beplantnin-

gen i området er sparsom.  

› Linjeventilstationerne skal så vidt muligt omgives af beplantning for at skju-

le trådhegn og de tekniske dele. Der skal dog tages hensyn til det konkrete 

landskabs øvrige karakter, så beplantning ikke bryder åbne flader eller vig-

tige udsyn, hvor det vil være uhensigtsmæssigt. 

› Linjeventilstationerne skal så vidt muligt placeres i sammenhæng med eksi-

sterende bevoksning. Herved sikres, at den omgivende beplantning, som 

skærmer stationen, ikke adskiller sig fra en ellers åben landskabskarakter. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er placeringen af hver linjeventilstation i de 

følgende afsnit vurderet, og der er fremsat anbefalinger for indpasningen i det 

konkrete landskab. Såfremt de angivne retningslinjer og anbefalinger indarbej-

des, vurderes det, at de 13 linjeventilstationer kan etableres uden at medføre 

væsentlige påvirkninger på landskabsinteresser.  

6.3 Screening af placeringer – Jylland 

 

Figur 6-2 Oversigt over de tre linjeventilstationer på rørledningen på tværs af Jyl-

land. 
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6.3.1 Blåbjerg 

 

Figur 6-3 Kortet viser Energinets foretrukne placering, der ligger uden for byggezo-

nen, men i tilknytning til en eksisterende station. En alternativ placering 

inden for byggezonen er også vist. 

For det kommende linjeventilanlæg i Blåbjerg undersøges to mulige placeringer. 

Begge er beskrevet og vurderet i det følgende. Energinets foretrukne placering 

er indenfor arealet for den eksisterende linjeventilstation. Alternativt har Energi-

net som mulighed, at stationen kan placeres i den udpegede byggezone (se Er-

ror! Reference source not found.). Der skal på denne linjeventilstation opfø-

res en teknikbygning på 1x1 meter i grundplan og ca. 2 meter høj. 

Eksisterende forhold – placering ved eksisterende station 

I det åbne klitlandskab, længere mod vest, findes en eksisterende linjeventilsta-

tion. Denne ligger lavt i terrænet og er omgivet af trådhegn uden bevoksning. 

Samtidig er jordoverfladen bevokset med bunddækkende vegetation af lignende 

plantearter som i omgivelserne. Det kuperede terræn og indpasning af stationen 

i omgivelserne gør, at den kun opleves lokalt.  
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Figur 6-4 Linjeventilstationen er placeret lavt i terrænet og har samme bunddæk-

kende vegetation som i det omgivende landskab. Her er ikke omgivende 

beplantning. 

Eksisterende forhold – placering indenfor byggezonen 

Byggezonen er beliggende langs en sti i en klitplantage med nåletræer. Bevoks-

ningen er tæt, ensartet og lukket, hvorfor det småkuperede klitterræn kun til 

dels opleves gennem træerne. Vest for byggezonen er bevoksningen mere åben, 

og vestkysten og det mere åbne klitlandskab fornemmes.  

 

Figur 6-5  Stien udgør den nordlige grænse af byggezonen, der ligger mod venstre i 

billedet. Plantagen er tæt, men med nyere bevoksning langs stien. 

Vurdering og anbefaling 

Energinet har angivet en foretrukken placering, der ligger indenfor den eksiste-

rende station (og uden for byggezonen). I det nedenstående vurderes påvirk-

ningen fra en linjeventilstation henholdsvis ved den eksisterende station og in-

denfor byggezonen, og der er angivet konkrete anbefalinger. I forbindelse med 

anlægsfasen vil der blive ryddet bevoksning langs gasledningstraceet. Det vil 

tage en årrække for nåletræsbeplantningen at genfinde sig og gasledningens 

placering vil derfor være synlig i en længere årrække. Øverste jordlag med he-
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debevoksning kan med fordel genplaceres, når gasledningen er anlagt. Anlægs-

arbejdet vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning. 

Ved sammenligning af de to placeringer, vurderes det som landskabeligt mest 

fordelagtigt at fastholde en placering ved den eksisterende station. Det skyldes, 

at de nye anlæg her placeres inden for et eksisterende stationsareal, og at det 

øvrige landskab således forbliver uberørt. Ved placeringen indenfor byggezonen i 

vil der være behov for at fælde et område i plantagen, og der opstår en ny tek-

nisk påvirkning. 

Placering ved eksisterende station 

Den eksisterende station er relativt godt integreret i det åbne, kuperede land-

skab. En arealmæssig udvidelse vil dog medføre en større visuel påvirkning i det 

åbne landskab, da en del af den nuværende indpasning i landskabet fungerer på 

grund af stationens den begrænsede størrelse. Området er primært sårbart 

overfor en udvidelse på grund af den åbne karakter samt nærheden til Vester-

havet. 

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Udvidelse skal fortsat ske uden afskærmende beplantning 

› Overflade på udvidelse tilsås eller gror til med tilsvarende arter, som på de 

omgivende arealer.  

Placering indenfor byggezonen 

 

Figur 6-6 Byggezonens nordlige del, hvor linjeventilstationen anbefales placeret. 

Samtidig kan en bevoksningsbræmme på f.eks. 5-10 meter med fordel op-

retholdes omkring anlægget. Gul markering indikerer en mulig placering 

for linjeventilstationen.  

I det lukkede plantageområde, hvor byggezonen er udlagt, vil placering af den 

1600 m² store linjeventilstation samt adgangsvej kræve, at et lille stykke af 

plantagen fældes. Hvis omgivende bevoksning bevares, vil indsynet til stationen 
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være meget begrænset. Stationen foreslås placeret i den nordlige del af bygge-

zonen nær den øst-vestgående sti, hvor der i forvejen er delvist forstyrret. 

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

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

veje/stier 

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

 

Figur 6-7 På kortet er byggezone og Energinets foretrukne placering vist. Der er ikke 

foreslået alternativ placering. 

Eksisterende forhold  

Den eksisterende kompressorstation optager et stort areal i det terrænmæssigt 

flade landsbrugslandskab. I omgivelserne findes en del tætte læhegn, der bryder 

markfladerne, og stationsområdet er da også primært synligt i nærområdet.  

Stationen fremstår meget teknisk og sammensat af mange typer af elementer 

og bygværker, særligt når den opleves fra syd. Mod nord er stationen omgivet af 

et bredt plantebælte med varierende træsorter, der med jævne intervaller er 

opbrudt og giver mulighed for indkig. 
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Figur 6-8 Til Venstre: kompressorstationen set fra hovedindgangen ved Mosevej på 

stationens vestside. Til højre: Kig igennem et af hullerne i den brede be-

plantningsbræmme, der afskærmer området mod nord.  

 

Figur 6-9 Skråfoto med overblik over kompressorstationen. Nord er mod højre, hvor 

Energinets byggezone også er udlagt. 

Vurdering og anbefaling 

Energinet har angivet en foretrukken placering, der ligger ved den eksisterende 

station og uden for byggezonen. I det nedenstående vurderes påvirkningen ved 

at anlægge linjeventilstation ved begge placeringer og der er angivet konkrete 

anbefalinger. Ved sammenligning af de to placeringer, vurderes det som land-

skabeligt mest fordelagtigt at fastholde Energinets foretrukne placering, hvor de 

nye anlæg placeres ved den eksisterende station. 

Placering ved eksisterende station 

Placering indenfor kompressorstationens areal vil ikke medføre landskabelige 

påvirkninger. De nye tekniske installationer vil ikke kunne skelnes fra de, der i 
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forvejen findes i området. Samtidig sikrer den velvoksne omgivende beplant-

ning, at indsynet fra nord er begrænset.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Fastholde, at linjeventilstationen etableres indenfor stationsarealet 

› Fastholde beplantning mod nord, der sikrer, at indkigget til stationen er be-

grænset fra nord, og at de øvrige indsyn giver oplevelse af et relativt enkelt 

og mindre teknisk anlæg. 

  

Figur 6-10 Fotos af det levende hegn, der afgrænser kompressorstationen mod nord. 

Til venstre set fra Mosevej, til højre ses hegnet i retning mod Mosevej.  

Placering indenfor byggezonen 

Placeringen vil kræve rydning af en del af den nuværende skærmende bevoks-

ning og vil medføre, at de jævne skift mellem beplantning og mellemrum bry-

des. Selve linjeventilstationen vil udgøre en mindre ændring, mens der øgede 

indsigt til Egtved kompressorstation vil give området et visuelt mere teknisk ud-

tryk. 

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Bevare så meget af den eksisterende bevoksning som muligt, evt. ved at 

placere linjeventilstationen i et af mellemrummene i hegnet.  

› Etablere ny, afskærmende bevoksning med samme udtryk som de eksiste-

rende bevoksningsfelter.  

› Placere linjeventilstationen i den østlige ende, der grænser op til et lille 

skovområde.  
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6.3.3 Skanderup 

 

Figur 6-11 På kortet er Energinets foretrukne placering vist. 

Eksisterende forhold  

Der er tale om et bølget landbrugslandskab med relativt store markflader, hvor 

markante skovbryn, blandet bevoksning og spredte, store gårde præger den 

visuelle oplevelse. Området fremstår visuelt roligt uden udsyn til høje, tekniske 

anlæg.  

 

 

Figur 6-12 De store markflader er visuelt afgrænset af bevoksning.  
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Vurdering og anbefaling 

Den foretrukne placering ligger nær et bevokset sø/vådområde, på skrånende 

terræn. Samtidig er den foretrukne placering for linjeventilstationen placeret 

nær en beboelsesejendom. En placering nord for Hylkedalsvej er undersøgt, 

men har vist sig uegnet i forhold til adgangsforhold.  

Stationen vil kunne integreres i omgivelserne og det lavereliggende terræn vil 

hjælpe med at sikre, at stationen kan være delvist skjult af bevoksning.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

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

› Etablere et tæt bevoksningsbælte omkring stationen, også ud mod Hylde-

dalsvej. 

  

Figur 6-13 Energinets foretrukne placering set fra grusvej mod nord (venstre foto) 

samt placering set fra Hylkedalvej (højre foto). Den omtrentlige placering 

er markeret med rød.  
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6.3.4 Stenderup  

 

Figur 6-14 På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen marke-

ret. 

Eksisterende forhold  

Området ligger uden for landsbyen Stenderup og består af store opdyrkede 

marker, fladt til letbølget terræn og blandet bevoksning. Den vestlige del af 

byggezonen er orienteret mod ådalen og de ekstensive arealer omkring Solkær 

Å. Fra den østlige del er der udsyn til havet mod syd samt visuel forbindelse til 

landsbyen og Sønder Stenderup Kirke.  
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Figur 6-15 Store markflader og fladt til letbølget terræn giver mulighed for lange kig. 

Her indkig i den østlige del af byggezonen fra nord.  

Vurdering og anbefaling 

Den foretrukne placering er velegnet, og vurderes som den landskabeligt mest 

fordelagtige inden for byggezonen. Her vil linjeventilstationen og den omgivende 

beplantning kunne integreres med de eksisterende levende hegn, uden at påvir-

ke udsyn eller landskabsoplevelsen. Hele fladen, der er markeret med svag rød 

på Figur 6-14, vurderes at være velegnet.  

Linjeventilstationen vil her optage et areal på 3.500 m² og der etableres en 

scraper på området. Den tætte beplantning, der til dels ses i omgivelserne, vil 

medvirke til at sikre, at indsyn til stationen vil være begrænset og at anlægget 

ikke vil markere sig som et teknisk anlæg.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og 

omgives af et bevoksningsbælte.  

› Eksisterende levende hegn mod vest og nord skal søges opretholdt i forbin-

delse med anlægsarbejdet.  
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Figur 6-16 Linjeventilstationen kan placeres indenfor dette område uden at medføre 

påvirkning på det omkringliggende og ellers åbne landskab. Til venstre ses 

mod sydøst, til højre mod sydvest, i retning af Sønder Stenderup. Statio-

nen placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn. 
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6.4 Screening af placeringer – Fyn  

 

Figur 6-17 Oversigt over de seks linjeventilstationer på gasledningen på tværs af Fyn.  
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6.4.1 Svenstrup 

 

Figur 6-18  På kortet er Energinets foretrukne placering vist.  

Eksisterende forhold 

De to byggezoner er udlagt på et højtliggende terræn, der mod syd følger kyst-

linjen mod Gamborg Fjord og Fønsskov-halvøen. Mod øst, uden for byggezoner-

ne ses en højspændingsledning. Her er dyrkede marker, åbent og beplantning 

ses primært omkring de spredte ejendomme, hvoraf de fleste ligger på det højt-

liggende plateau. 
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Figur 6-19 Fra byggezonen er der flere steder udsigt over havet – her set fra den 

vestlige ende, nær golfbanen.  

Landskabet i den vestlige byggezone grænser op til en golfbane, adskilt af et 

levende hegn. Terrænet er skrånende mod vest. Landskabet opleves som åbent.  

I den østlige del af byggezonen er landskabet ligeledes åbent med store flader 

og visuel forbindelse til fjorden. Terrænet skråner mod øst.  

Vurdering og anbefaling 

På det højtliggende plateau, hvor der kun er begrænset bevoksning, vil linjeven-

tilstation, omgivende hegn og bevoksning være synlig. Mindst mulig påvirkning 

vil derfor opnås ved placering ved eksisterende bevoksning, og hvor terrænet er 

lavt, uden at skråne.  

Energinets foretrukne placering er indenfor den østlige del af byggezonen. Place-

ringen er uden tilknytning til eksisterende bevoksning og vil til dels optage visuel 

forbindelse til fjorden fra områder længere mod nord.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Beplantning bør ikke være højere end trådhegnet omkring stationen, da der 

er tale om et kystnært, åbent område. Lave buske (ca. 1,5 m) anbefales. 
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Figur 6-20 Energinets foretrukne placering er tæt ved anlæg, der følger en nedgravet 

højspændingsledning. 
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6.4.2 Gelsted 

 

Figur 6-21 På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen vist.  

Eksisterende forhold 

Terrænet i dette område er bølget og rummer spredt bevoksning. Terrænet gør, 

at der er mulighed for lange kig og at Ørslev Kirke, der ligger øst for byggezo-

nen, også er tydelig i landskabet. Langs Skovbovej er forskudt plantet træer på 

hver side af vejen. Trærækkerne opleves som allé.  

Mod syd opleves landskabet som uforstyrret og åbent over den store, letskrå-

nende markflade. Mod nord er landskabet mere sammensat og der ses flere tek-

niske anlæg i horisonten (højspændingsledning og –master, skorsten og vind-

mølle).  
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Figur 6-22 Til venstre: udsigt fra Skovbovej mod nordøst, hvor tekniske anlæg (vind-

mølle, skorsten, højspændingsledninger) bryder horisonten. Til højre: 

Selvom træerne langs Skovbovej står forskudt, giver det oplevelse af allé-

beplantning. I baggrunden kan tårnet af Ørslev Kirke skimtes til højre for 

træerne. 

Vurdering og anbefaling 

Landskabet opleves som robust i den nordlige del af byggezonen, og Energinets 

foretrukne placering vurderes derfor at være velegnet. Nord for Skovbovejen er 

landskabet mere sammensat, mens der er mere åbent og frit udsyn mod syd og 

øst. Derfor foretrækkes en placering nord for Skovbovej.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Bevoksning omkring stationen skal holdes lav, f.eks. med buske frem for 

træer. Det vil være i overensstemmelse med øvrig bevoksning i nærområ-

det og sikre, at stationen blive mindre synlig. 

› Stationen og omgivende beplantning skal så vidt muligt trækkes ind fra ve-

jen, f.eks. 5-10 meter, så de karaktergivende trærækker langs vejen ikke 

sløres. Bræmmen kan dyrkes eller etableres med slået græs som i rabatten.  
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Figur 6-23 Anbefalet placering lavt i terrænet og i forbindelse med markskel. Ved pla-

cering 10 m fra vej, gives fortsat plads til vejtræerne.  
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6.4.3 Skovhuse 

 

Figur 6-24 På kortet er Energinets foretrukne placering for linjeventilstationen vist.  

Eksisterende forhold  

Byggezonen er udlagt i et kuperet landskab, med vekslende beplantning, små til 

mellemstore markflader og spredt bebyggelse. Området er kendetegnet som et 

dødislandskab, hvor flere af bakkerne er kendetegnet ved at have stejle sider og 

være flade på toppen. 1 km nord for byggezonen findes Fyns højeste punkt, 

Frøbjerg Baunehøj på 131 m. Fra de højereliggende områder er der gode ud-

sigtsmuligheder og lange kig.  
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Figur 6-25 Vejen bugter sig igennem det kuperede terræn. Her ses ind i byggezonen 

fra nord mod syd.  

Vurdering og anbefaling  

Terrænmæssigt ligger lokaliteten højt i landskabet og på let skrånende terræn. 

Stationsanlægget vil formentlig kræve mindre terrænregulering. Ved placering af 

stationen syd for det levende hegn, vil stationsanlægget ikke forstyrre land-

skabsoplevelsen i det oplevelsesrige landskab.  

 

Figur 6-26 Byggezonen set mod syd fra Nydamsvej. Den røde markering viser linje-

ventilstationens placering. Se også kortet Figur 6-23.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Etablere stationen i tilknytning til eksisterende, levende hegn og omgive 

stationen af et bevoksningsbælte.  
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› Trække stationsanlægget nogle meter ind fra vejen – f.eks. 5 meter. 

 

Figur 6-27 Stationens placering markeret med rød. Stationen vil være synlig fra ve-

jen, men vil kunne integreres og ikke blokere væsentligt for eksisterende 

udsigt.  
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6.4.4 Bellinge  

 

Figur 6-28 På kortet er Energinets foretrukne placering vist for linjeventilstationen.  

Eksisterende forhold  

Byggezonen er udlagt i tilknytning til en eksisterende linjeventilstation og mod 

øst grænsende op til en skydebane. Landskabet i området er fladt med græs-

ningsarealer omgivet af trådhegn, dyrkede markflader og store landbrug. Samti-

dig ses mange tekniske elementer i landskabet, herunder højspændingsledning 

og –master, tankanlæg til landbrugsdrift samt skorstene og vindmøller.  
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Figur 6-29 Det omgivende landskab er fladt, og der er mange tekniske anlæg inden 

for synsvidde.  

Vurdering og anbefaling  

Den nye linjeventilstation kan med fordel placeres indenfor eller på et areal i 

tilknytning til den eksisterende. Placering mod nord vil være mindre synligt fra 

vejen, men det har ikke nævneværdig betydning for landskabspåvirkningen om 

stationsarealet udvides mod nord eller vest. 

Der gives følgende landskabelig anbefaling for indpasning: 

› Stationen kan med fordel fortsat ligge uden omgivende beplantning. Ønskes 

det, at etablere et egentligt beplantningsbælte, vil dette dog også kunne 

harmonere med det omgivende, sammensatte landskab.  

  

Figur 6-30 Til venstre: den nuværende linjeventilstation ses fra Bindekildevej og lig-

ger i et fladt terræn. Stationen er kun omgivet af et trådhegn, men 1 m 

høje ukrudtsplanter har en vis afskærmende effekt i sommermånederne. 

Til højre: en del af det flade markareal mod nord skal muligvis inddrages 

ved udvidelse af stationen.  
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6.4.5 Hjallelse  

 

 

Figur 6-31 På kortet er Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation vist. 

Eksisterende forhold  

Der er tale om et jævnt morænelandskab, der – bortset fra to vindmøller inden-

for byggezonen og tre længere mod nordøst – opleves som visuelt roligt og 

uforstyrret. Markfladerne virker store og sammenhængende, da der i skellene 

kun findes lave jorddiger uden bevoksning. Der er således god sigtbarhed i om-

rådet og mulighed for lange kig.  
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Figur 6-32 Kig ind i byggezonen fra Stakdelen, der afgrænser byggezonen mod vest. 

De to vindmøller er placeret centralt i byggezonen og i det flade, åbne 

landbrugslandskab. 

Vurdering og anbefaling  

Området er særdeles åbent og bevoksning findes stort set kun i forbindelse med 

beboelse. Derfor vil en linjeventilstation være synlig, med en placering på de 

åbne markflader. 

I forbindelse med feltbesigtigelsen blev det endvidere undersøgt og overvejet, 

om en placering nær en af de to mastefundamenter ville være bedre at pege på. 

Dette blev dog fravalgt, da landskabet indenfor byggezonen er ensartet og ud-

præget åbent. En ændret placering indenfor den åbne markflade er derfor af 

minimal betydning.  

 

Figur 6-33 Den foretrukne placering er markeret med rød. Selvom der er tale om et 

diskret anlæg, vil trådhegnet være synligt og forstyrre den ellers åbne ud-

sigt.  

Der gives følgende landskabelig anbefaling for indpasning: 

› Stationen kan med fordel ligge uden omgivende beplantning. Ønskes det, at 

etablere et egentligt beplantningsbælte, vil dette dog også kunne harmone-

re med det omgivende, sammensatte landskab. 
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6.4.6 Ullerslev 

 

Figur 6-34 På kortet er Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation vist. 

Eksisterende forhold  

Byggezonen er udlagt i tilknytning til en eksisterende linjeventilstation. Området 

afgrænses mod nord af landevej og Fynske Motorvej, mod syd af et skov- og 

søområde og mod vest af et lavtliggende dyrket mark. Stationen er omgivet af 

et tæt beplantningsbælte og ses kun på nært hold. 
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Figur 6-35 Beplantningsbæltet skærmer effektivt for stationsanlægget. Den røde streg 

markerer det bælte, som stationsområdet er skjult bag. 

Vurdering og anbefaling  

De landskabelige påvirkninger vil være ubetydelige ved placering indenfor stati-

onsområdet. Bliver der behov for at udvide stationsområdet mod vest anbefales 

følgende landskabelig indpasning: 

› Etablere et nyt, tæt beplantningsbælte omkring stationsområdet. Herved 

integreres anlægget bedst muligt i landskabet.  
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6.5 Screening af placeringer – Sjælland  

 

Figur 6-36 Oversigt over de tre linjeventilstationer på rørledningen på tværs af Sjæl-

land. 



 

 

     

BALTIC PIPE - LANDSKABSNOTAT  85  

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

6.5.1 Gimlinge  

 

Figur 6-37 Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation er vist. 

Eksisterende forhold  

Byggezonen omfatter dels områder, der visuelt har tilknytning til landsbyen 

Gimlinge, dels områder med storskalapræg og sammenhæng med de store går-

de i området. Landskabet er jævnt bølgende og visuelt roligt. Langs Gylden-

holmsvej mellem Gimlinge og Gyldenholm står vejtræer på vejens østlige side.  

I den vestlige del af byggezonen findes sammenhængende bevoksning i mark-

skellene og markfladerne er mindre. Den gennemløbende å eller drængrøft skæ-

rer sig ned i terrænet og er ikke et synligt element.  
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Figur 6-38 Udsigt til vejtræer langs Gyldenholmsvej over det flade landbrugslandskab.  

Vurdering og anbefaling  

Den foretrukne placering er velvalgt, og anslås som den landskabeligt mest for-

delagtige inden for byggezonen.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og 

omgives af et bevoksningsbælte. Dette vil sikre mindst mulig påvirkning af 

landskabsoplevelsen.  

› Station og omgivende beplantning kan med fordel trækkes 5-10 meter til-

bage fra Gyldenholmvej, så vejtræerne fremadrettet kan opleves som 

sammenhængende.  

  

Figur 6-39 Til venstre: stationsplaceringen set fra syd. Vejens forløb ses ved de to 

vejtræer til venstre i fotoet. Til højre: stationsplacering set fra vest. De rø-

de markeringer viser omtrentlig placering.  
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6.5.2 Ladby  

 

Figur 6-40 Energinets foretrukne placering for ny linjeventilstation vist.  

Eksisterende forhold 

Der er udlagt byggezoner hhv. nord og syd for Suså. I den nordlige byggezone 

er landskabet åbent og til dels ekstensivt. Der er flere steder skrånende terræn, 

bebyggelse langs afgrænsningen og spredt bevoksning. Gennemgående visuel 

forbindelse mod syd på tværs af ådalen og til dels til Rislev Kirke mod nord.  

I den sydlige byggezone er landskabet mere ensartet. Størstedelen ligger på et 

plateau mens den nordligste del med opdyrkede marker, skråner jævnt ned mod 

ådalens og Suså. På det højereliggende terræn er landskabet roligt, med store 

markflader adskilt af tætte levende hegn. Fra Ladbyvej er der visuel forbindelse 

på tværs af ådalen mod nord.  
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Figur 6-41 Til venstre: Udsigt over den nordlige byggezone og Suså ådal set fra Gerd-

rupvej. Til højre: Udsigt over sydlige byggezone, set fra Guderupvej i ret-

ning mod Suså.  

Vurdering og anbefaling  

Den foretrukne placering er velvalgt, og anslås som den landskabeligt mest for-

delagtige inden for byggezonen. Anlægget vil her kunne integreres i omgivelser-

ne og kun have begrænset påvirkning på landskabsoplevelsen.  

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning ift. Energinets fore-

trukne placering: 

› Anlægget skal placeres i tilknytning til det eksisterende levende hegn og 

omgives af et bevoksningsbælte  

 

Figur 6-42 Den foretrukne placering er markeret med rød. Stationen vil – omgivet af 

beplantningsbælte - kunne integreres i det omgivende landskab. 
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6.5.3 Faxe 

 

Figur 6-43 Energinets foretrukne placering for en linjeventilstation er vist. En alterna-

tiv placering længere mod sydøst i byggezonen er også vist. 

Eksisterende forhold 

Byggezonen omfatter et kystnært areal syd for Mogenstrup Huse. Arealet er op-

dyrket og der ses såvel tætte levende hegn, skovbryn og spredt bevoksning i 

forbindelse med vandhuller på markerne. Terrænet skråner jævnt ned til kystlin-

jen, og hvor der er huller i bevoksningen, kan havet ses. Området fremstår vi-

suelt stort set uforstyrret, bortset fra en mindre mølle øst for St. Elmuevej, der 

er opstillet i et markskel.  
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Figur 6-44 Udsigt til havet fra St. Elmuevej. Linjeventilstationen ønskes placeret uden 

for det viste udsnit – mod venstre.  

Vurdering og anbefaling  

Energinet har to mulige placeringer indenfor byggezonen. Landskabeligt vurde-

res den alternative placering at være bedst. Det skyldes, at linjeventilstationen 

her vil kunne indpasses i landskabet ved et eksisterende læhegn. Den foretrukne 

placering ligger nær en rasteplads med borde og bænke, hvor der i dag er udsyn 

til Roholte Kirke. Landskabsoplevelsen vurderes generelt at være mest sårbar 

over for en placering, der hindrer udsyn til kysten. Dette vil ikke være tilfældet 

med de foreslåede placeringer. 

Energinets foretrukne placering 

Den foretrukne placering ligger nær en rasteplads, hvor der er udsyn til Roholte 

Kirke. Området fremstår generelt åbent med et vidtstrakt udsyn, men der er 

mulighed for at indpasse stationen ved et eksisterende læhegn. 

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Stationen skal placeres i tilknytning til eksisterende levende hegn 

› Linjeventilstationen kan omgives af et grønt beplantningsbælte, der minder 

om det eksisterende læhegn. Beplantningen vil dog skærme udsynet fra ra-

stepladsen – blandt andet til Roholte Kirke. 
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Figur 6-45 Energinets foretrukne placering er nær en eksisterende rasteplads – til 

højre for billedet. Linjeventilstationen vil kunne integreres med det eksiste-

rende læhegn, men den vil ændre oplevelsen ved pladsen og skærme ud-

synet til Roholte Kirke. 

Alternativ placering 

Den alternative placering vurderes at være den bedste placering inden for byg-

gezonen. Linjeventilstationen vil kunne skærmes af beplantning og dermed ind-

passes i landskabet. 

Der gives følgende landskabelige anbefalinger for indpasning: 

› Linjeventilstationen kan med fordel omgives af et grønt beplantningsbælte, 

hvorved det tekniske anlæg rent visuelt vil fremstå integreret i omgivelser-

ne 

› Stationen skal placeres i tilknytning til eksisterende levende hegn. 



 

 

     
 92  BALTIC PIPE - LANDSKABSNOTAT 

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

 

Figur 6-46 Den foretrukne placering er bag det levende hegn og den omtrentlige pla-

cering er vist med rød markering. Her set fra øst, fra Skansestien, der føl-

ger kysten. 
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7 Jordtråd syd for Fensmark 

På en eksisterende højspændingsluftledning nær Fensmark, skal der tilføjes en 

jordtråd. Dette gøres for at sikre gasledningen fra at blive strømførende. Jord-

tråden er ca. 2,5 cm i diameter og vil blive påhæftet selve masten, under de 

eksisterende ledninger. Til sammenligning er de øvrige otte ledninger ca. 3,6 cm 

i diameter. 

Luftledningsanlægget forløber over let bakkede landbrugsarealer, der mod syd 

afgrænses af beboelsesejendomme i landsbyen Vridsløse og mod nord af skov-

partiet Stenskov. Herudover findes mindre områder med vådområder, krat og 

levende hegn, som luftledningsanlægget krydser. 

7.1 Landskabelig påvirkning 

Det eksisterende luftledningsanlæg består af en række gittermaster med otte 

ledninger, der hænger synkront fordelt på hver side. Jordtråden vil hænge lave-

re end de eksisterende ledninger og på den måde være synlig. Set i sammen-

hæng med de øvrige ledninger, vurderes dette dog at være en ubetydelig på-

virkning, der ikke vil ændre landskabsoplevelsen.  
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Figur 7-1 Eksisterende luftledningsanlæg set fra Vridsløsevej mod nordøst. 

 

Figur 7-2 Visualisering af anlæg med jordtråd. Luftledningsanlægget set fra Vridslø-

sevej mod nordøst.  
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  Side 4 

1 Baggrund 

DHI har tidligere udarbejdet en risikovurderingsrapport for de borevæsker, som 

EnergiNet har planlagt at anvende i forbindelse med anlægsarbejdet for ”Baltic 

pipe gasprojektet”, ref. [1]. Her blev der foretaget vurderinger af den mulige 

risiko for vandmiljø, grundvand samt jordmiljøet. I vurderingerne for jordmiljøet 

indgik der ikke vurderinger af de mulige konsekvenser for dyre- og planteliv fra 

boremudder, der vil kunne lægge sig på jordoverfladen – fx ved et blow-out og i 

arealet om de to udgangshuller (start og slut).  

EnergiNet ønsker at tilføje vurderinger af de konsekvenser, boremudderet kan 

have på dyre- og plantelivet. 

Formålet med dette sammendrag af DHI-rapporten [1] er tydeligt at vise, at 

risikovurderingen - sammen med de supplerende vurderinger af mulige 

påvirkninger af dyre- og planteliv - dækker alle tænkelige målgrupper i miljøet, 

der potentielt kan blive påvirket af boremudderet.  

Målgruppen er (miljø)fagmedarbejdere i Energinet og hos tilliggende 

myndigheder (kommuner og styrelser).  

 

Sammendraget redegør for de konservative beregninger, der er foretaget i 

risikovurderingsrapporten, samt hvad de anvendte grænseværdier/kvalitetskrav 

dækker over – herunder, hvilke målgrupper, der beskyttes af de anvendte 

grænseværdier/kvalitetskrav. I denne sammenhæng redegøres der ydermere 

for, hvorfor det er acceptabelt at anvende korttidskvalitetskrav ved eksponering 

til overfladevand ved et blowout. 



 

  Side 5 

2 Mulige miljøpåvirkninger 

Vi starter lige med nogle definitioner af tre begreber, der anvendes i dette 

notat: borevæske, borekemikalie og boremudder. Borevæske er den væske, 

som indpumpes under boringen. Borevæsken er en blanding af vand og en 

eller flere borekemikalier. Et borekemikalie er et additiv, der tilsættes vandet, 

for at styre en eller flere egenskaber af borevæsken, fx densitet, viskositet. 

Boremudder er den væskeblanding, som fremkommer under underboringen, 

da jord uundgåeligt vil blive opblandet i borevæsken.  

Ved en styret underboring bores der fra den ene side af det område, der skal 

underbores til den anden. Der etableres en start- og modtageplads, hvor der i 

hver ende udgraves et reservoir for det boremudder, som indpumpes under 

boringen til stabilisering af borehullet. Start- og modtagearealerne bruges også 

til montering/afmontering af borehoveder og til borerør.  

Først bores pilotboring igennem strækningen fra start- til modtageplads. 

Pilotboringen har et styrbart borehoved. Borehovedet er forbundet med en 

sensor, så placeringen af borehovedet til stadighed kan følges og korrigeres.  

 

Figur 1 Pilotboring har et styrbart borehoved, der er forbundet med en 

sensor. Figur fra EnergiNet 

Det kan være nødvendigt at lave mere end en pilotboring, hvis forholdene ved 

den indledende boring f.eks. viser at der er behov for at bore dybere. 

 

Figur 2 Pilotboring fra start- til modtageplads. Figur fra EnergiNet 

 

Borevæsken vil ved en underboring primært komme i kontakt med jord og 

grundvand og kun i mindre omfang vandmiljøet og dyre- og planteliv. Kun ved 

uheld i form af et blow-out kan overfladevand samt dyre- og plantelivet blive 

eksponeret.  
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Dimensionen af det borehul, der er boret ved pilotboringen, øges ved at bore 

hullet op med en ’udvider’ (reamer) ad flere gange i stadig større dimension. 

Når den ønskede dimension er nået, trækkes den i forvejen sammensvejste 

rørledning tilbage gennem borehullet. 

  

Figur 3 Hullets størrelse udvides ved reaming. Figur fra EnergiNet 

 

I denne proces vil det primært være jordmiljøet i undergrunden, der bliver 

påvirket. Videre vil nogle af underboringerne foregå i vandmættede zoner, 

hvorfor der kan være en påvirkning af grundvandet. 

Generelt vil der kun være en meget lille eksponering til miljøet (dyre- og 

planteliv) på jordens overflade, da det kun vil være ved start- og 

modtagepladsen at der kan forekomme boremudder på jordoverfladen. Videre 

vil der ikke være kontakt med overfladevand, da underboringen foregår under 

jordoverfladen og da start- og modtagepladsen ikke vil være i kontakt med 

overfladevand. 

Der vil under udførelsen af styrede underboringer altid være en risiko for blow-

outs. Et blow-out er en utilsigtet hændelse, der søges forhindret og afhjulpet 

gennem grundig planlægning, omhyggelig overvågning og en dækkende 

beredskabsplan. 

Et blow-out kan defineres som et tab af boremudder fra boringen til 

omgivelserne, som enten kan være jordmiljøet eller overfladevand som fx 

vandløb. Blow-out kan ske, når trykket bliver for stort, og der samtidigt findes 

sprækker eller svagheder i jorden, som boremudderet kan bevæge sig op 

gennem. Under et blow-out siver boremudderet ud på overfladen, indtil trykket 

er taget af boringen. Da boremudderet mister det meste af trykket på vejen op 

gennem sprækken i jorden, kommer det altså ikke sprøjtende ud af jorden. 

 

Figur 4 Blow-out under overfladevand. Revideret figur fra EnergiNet 

 

Ved et blow-out kan der således bliver transporteret boremudder op på jordens 

overflade og eventuelt også til overfladevand. 
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2.1 Risikovurdering 

Der er foretaget en miljørisikovurdering af samtlige identificerede stoffer i de 

forskellige borekemikalier. Denne miljørisikovurdering er rapporteret i DHI 

rapporten, ref. [1]. Bilag A giver en oversigt over de borekemikalier, der er 

planlagt anvendt. 

Vurderingerne er foretaget produktvist, da ikke alle borekemikalier vil blive 

brugt på samme tid og sted. Således vil der typisk ikke blive anvendt mere end 

et bentonitprodukt ad gangen, ikke mere end et smøremiddel ad gangen osv. 

Endvidere vil de borekemikalier, der anvendes på samme tid og sted, generelt 

ikke have de samme indholdsstoffer. Den eneste undtagelse herpå er 

tungmetallerne, som kan genfindes i flere af produkterne. Den umiddelbart 

væsentligste kilde til tungmetaller vil dog være bentonitprodukterne, bl.a. fordi 

de anvendes i de absolut største mængder. De enkelte bentonitprodukter 

forventes ikke at blive brugt samtidigt, hvorfor det samlet er vurderet rimeligt at 

vurdere produkterne enkeltvist. 

2.2 Farlighedsscreening 

Der er foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i 

overensstemmelse med den metode, som blev anvendt i Hjort et al. (2016) ref. 

[3]. Her bliver stofferne inddelt i følgende grupper: 

• Prioriterede stoffer I 

• Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 

• Gruppe lI ikke prioriterede stoffer 

• Uorganiske stoffer 

DHI har efterfølgende udført en risikovurdering af prioriterede stoffer og 

uorganiske stoffer. De resterende stoffer vurderes – jævnfør principperne 

beskrevet i ref. [3] - til ikke at udgøre en risiko for miljøet. 

2.3 Hvilke vurderinger er der foretaget for grundvandet 

Risikovurderingen er foretaget produktvist, hvilket retfærdiggøres af, at de 

forskellige produkttyper generelt ikke har de samme indholdsstoffer (bortset fra 

tungmetaller), og at entreprenøren generelt ikke vil anvende flere produkter af 

samme produkttype ved den samme underboring/i den samme borevæske.  

Der er foretaget en risikovurdering af samtlige stoffer i de forskellige 

borekemikalier. 

Der er lavet en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne. 

Screeningen resulterede i en inddeling af stofferne: a) Ikke prioriterede stoffer, 

b) prioriterede stoffer og c) uorganiske stoffer. 

Der er ikke foretaget videre vurderinger af de stoffer, som ikke prioriteres (a), 

medens der foretages videre vurdering af b- og c-stofferne. 

Beregnede stofkoncentrationer i borevæskens vandfase er sammenlignet med 

en acceptabel grænseværdi for de enkelte stoffer i grundvandet. For de stoffer, 

hvor koncentrationen i borevæskens vandfase er over 

grundvandskvalitetskriteriet, er den afstand beregnet, hvor koncentrationen i 

jordvandet (~grundvand i den mættede zone) er lig med grænseværdien for 

grundvand. 
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Som nævnt kan underboring udføres i en mættet zone, hvorfor der kan være 

en direkte kontakt mellem stofferne i borevæsken og grundvandet. Der er taget 

udgangspunkt i en beregnet stofkoncentration i borevæsken. Denne er 

generelt beregnet ud fra doseringen af det enkelte borekemikalie i borevæsken 

samt stofkoncentrationen i borekemikaliet. Nogle af stofferne er dog meget lidt 

vandopløselige, hvorfor der her er taget højde for, at den største andel vil 

adsorbere til jordmatricen – og dermed kun en mindre del vil være opløst i 

vandfasen af borevæsken. 

For tungmetallerne er de målte koncentrationer i elueringsvæsken fra en 

ekstraktion af borekemikaliet i vand anvendt som mål for 

tungmetalkoncentrationen i vandfasen af borevæsken.  

Koncentrationen i vandfasen af borevæsken er derefter direkte sammenlignet 

med et grundvandskvalitetskriterie, hvis et sådan eksisterer for stoffet. Nogle af 

borekemikalierne indeholder konserveringsmiddel dvs. et biocid. For biociderne 

er der anvendt en grænseværdi på 0,1 µg/L i grundvand - helt på linje med 

risikovurdering af pesticider og biocider i grundvand. For de øvrige stoffer er en 

grænseværdi i grundvand beregnet ud fra et acceptabel dagligt indtag, som 

typisk angives i mg stof per kg legemesvægt per dag. Grænseværdien for 

grundvand er her beregnet ved antagelse om en legemesvægt på 60 kg, et 

dagligt indtag af drikkevand på 2 L samt det forbehold, som oftest tages ved 

fastlæggelse af grænseværdier for drikkevand, at indtag via drikkevand kun må 

andrage 10% af det samlede daglige indtag af stoffet. 

I de tilfælde, hvor koncentrationen i vandfasen af borevæsken er under 

grænseværdien for grundvand, vurderes det, at stoffet ikke vil give anledning til 

en uacceptabel forurening af grundvandet.  

For enkelte af stofferne har den beregnede stofkoncentration i borevæsken 

været over grænseværdien for grundvandet. I disse tilfælde er den afstand, 

hvor stofkoncentrationen i grundvandet netop når grænseværdien for stoffet, 

beregnet og rapporteret i rapporten. 

Vurderingerne er beskrevet i nedenstående figur. 
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Beregning af stofkoncentrationen ud fra dosering 

af borekemikaliet og stofindhold i borekemikaliet

Stofkoncentrationen findes ud fra elueringsforsøg 

for borekemikaliet

Beregning af stofkoncentrationen ud fra dosering 

af borekemikaliet og stofindhold i borekemikaliet 

samt antagelse om en fordeling mellem 

jordmatricen og vandfasen

Generelt vandopløseligt stofIkke særligt vandopløseligt stof Tungmetal

Stoffet er et biocid, hvor grænseværdien sættes 

0,1 µg/L

Beregning af grænseværdi ud fra et acceptabelt 

dagligt indtag af stoffet. Det vil sige, at 

grundvandet skal kunne bruges som drikkevand. 

Der eksisterer et grundvandskvalitetskrav for 

stoffet

Koncentration > 

grænseværdi?

Stoffet er ikke en umiddelbar risiko for 

grundvandet

Der beregnes en afstand fra boringen – inden for 

hvilken, det ikke kan udelukkes, at stoffet kan 

udgøre en trussel for grundvanet

Nej Ja

 

Figur 5  Risikovurderinger for grundvand 
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2.4 Vurderinger for jordmiljøet 

Miljøstyrelsen har formuleret jordkvalitetskriteriet for jord, som er det niveau, 

hvor jorden kan bruges frit, uden at det giver skadelige effekter på menneskers 

sundhed. Beregnede koncentrationer i borevæsken, som er beregnet efter 

samme principper som beskrevet i afsnit 2.3, er sammenlignet med disse 

jordkvalitetskriterieværdier. Især det øverste jordlag er vigtigt for de 

jordlevende organismer. Da den største del af underboringerne vil foregå i de 

dybere jordlag, vil langt den største del af underboringen derfor næppe påvirke 

de jordlevende organismer. Til primært at dække den situation, hvor der ved et 

blow-out kan sive boremudderet op på jordoverfladen, er der i afsnit 2.6 

foretaget en vurdering af de mulige skadevirkninger på plante- og dyreliv ved 

kontakt mellem boremudder og jordmiljø.  

2.5 Vurderinger for overfladevand 

Som beskrevet vil overfladevand under normale omstændigheder ikke blive 

eksponeret for boremudderet ved underboringer. Så det vil kun være ved uheld 

– det vil sige et blow-out - at overfladevandet vil kunne blive eksponeret for 

boremudder.  

Vurderingerne af den mulige risiko for de vandlevende organismer tager 

udgangspunkt i vandkvalitetskravene til stofferne. Hvis der er formuleret et 

vandkvalitetskrav under EU/Danmark jf. ref. [2] er disse anvendt, alternativt er 

afledte nul-effekt-koncentrationer (PNEC: Predicted No Effect Concentration) 

anvendt til vurdering af en mulig risiko for vandlevende organismer.  

Både vandkvalitetskravene og PNEC-værdierne er udtryk for det samme, 

nemlig at hvis koncentrationen af stoffet i overfladevandet er under 

vandkvalitetskravet/PNEC, så forventes ingen uacceptable effekter på de 

vandlevende organismer i overfladevandet. Begge værdier er generelt bestemt 

ved anvendelse af samme metoder. Vandkvalitetskrav/ PNEC-værdier 

fastsættes på baggrund af laboratorietests, hvor det testes for ved hvilke 

stofkoncentrationer, der kan registreres effekter på testorganismerne. Test 

udføres generelt som minimum på tre forskellige niveauer af vandlevende 

organismer (ofte alger, krebsdyr/invertebrater og fisk) for at dække et 

passende antal forskellige typer af vandlevende organismer. Resultaterne fra 

test med de mest følsomme organismer anvendes sammen med en såkaldt 

usikkerhedsfaktor, der kan variere fra 5-1000 – i afhængighed af hvor mange 

og gode testdata, der er tilgængelige for stoffet. Derfor vil et 

De beregnede stofkoncentrationer i borevæsken er sammenlignet med 

jordkvalitetskriteriet for stofferne. Jordkvalitetskriteriet er det 

koncentrationsniveau, hvor jorden kan bruges frit, uden at det giver skadelige 

effekter på menneskers sundhed. 

Beregnede stofkoncentrationer i borevæskens vandfase er sammenlignet med 

den koncentration, hvor der ikke forventes uacceptable effekter på de 

vandlevende organismer. I det omfang, der er værdier for dette, er 

vandkvalitetskravværdien anvendt ellers er PNEC (Predicted No Effect 

Concentration) anvendt som for de enkelte stoffer.  

Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravværdien/PNEC konkluderes 

det, at der ikke forventes effekter på de vandlevende organismer ved et blow-

out – medens effekter på de vandlevende organismer ikke kan udelukkes, hvis 

koncentrationen er over. 
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vandkvalitetskrav/PNEC-værdi altid være væsentligt lavere end de 

koncentrationer, hvor der er registereret effekter på de vandlevende 

organismer. 

Det skal fremhæves, at der typisk er to typer af vandkvalitetskrav/PNEC nemlig 

langtidskvalitetskrav og korttidskvalitetskrav. Korttidskravværdierne er en 

momentan maksimal koncentration, der er tilladt og ofte, men ikke altid, er 

korttidskravværdierne en faktor 10 højere end langtidskvalitetskravet. 

Hvis der sker uheld i form af et blow-out, vil der hurtigt blive iværksat aktioner, 

hvor det boremudder, der i givet fald er udsluppet til overfladevand, i videst 

muligt omfang fjernes. Derfor vil en eventuel frigivelse af boremudder til 

overfladevand generelt være kortvarig, hvorfor det kan være relevant alene at 

forholde sig til korttidskvalitetskravet. 

I risikovurderingen er koncentrationen i borevæskens vandfase beregnet på 

samme måde som beskrevet i afsnit 2.3, og herefter sammenlignet med 

vandkvalitetskravværdien/PNEC. Hvis koncentrationen er under 

vandkvalitetskravværdien/PNEC, konkluderes det, at der ikke forventes 

effekter på de vandlevende organismer ved et blow-out – mens effekter på de 

vandlevende organismer ikke kan udelukkes, hvis koncentrationen er over. 

2.6 Vurderinger af mulige påvirkninger af dyre- og planteliv 

af boremudder på jordoverfladen 

Som nævnt i kapitel 2 vil dyre- og plantelivet i jordmiljøet kun komme i kontakt 

med boremudderet ved start- og modtagepladsen, samt hvis der forekommer 

et blow-out, hvor der sker udsivning til jordmiljøet.  

Arbejdsmetoden er illustrereret i Figur 6. Hvis koncentrationen i jorden er 

lavere end PNEC for jorden, vurderes det, at en eventuel risiko for jorden kan 

udelukkes for et stof. 
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Figur 6  Vurderinger af mulige påvirkninger af dyre- og planteliv
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2.6.1 Beregning af jordkoncentrationen 

Stofkoncentrationen i jorden ved et blowout beregnes meget konservativt ved 

at antage, at boremudderet, der siver op igennem jorden, indeholder 50% jord 

og 50% borevæske (volumenbasis). I beregningen af koncentrationen i jorden 

indgår mængden af borekemikaliet og stofkoncentrationen i borekemikaliet. 

Stofkoncentrationen beregnes for alle stoffer i alle borekemikalier. For de 

stoffer, som er indeholdt i flere borekemikalier (fx bentonit, tungmetaller), 

anvendes den højeste beregnede koncentration i de videre vurderinger.  

2.6.2 Effekter på planteliv 

Den forventede stofkoncentration i jordmiljøet ved et blow-out sammenlignes 

med PNEC for jord, hvor PNEC for jord er den højeste koncentration, hvor der 

ikke forventes effekter på de jordlevende organismer. Hvis stofkoncentrationen 

er under denne værdi, forventes stoffet derfor ikke at påvirke planteliv – 

ligesom det ikke vil påvirke andre organismer i jordmiljøet, fx mikro- og 

makroorganismer (inklusive arthropoder).  

2.6.3 Effekter på fugle og pattedyr 

Til en konservativ vurdering af mulige effekter på fugle og pattedyr 

sammenlignes de stofkoncentrationer, der kan beregnes i fødegrundlanget (fx 

planter, regnorme) for fugle og pattedyr, med de såkaldte PNEC-værdier for 

sekundær forgiftning. Hvis koncentrationen i fødegrundlaget er under PNEC-

værdierne for sekundær forgiftning, vurderes det ikke at skade det bespisende 

dyr. Således vil fugle og pattedyr, der spiser fx planter og regnorme i kontakt 

med boremudderet, ikke tage skade af boremudderets indholdsstoffer. 

2.6.4 Effekter på padder og krybdyr 

Flere bilag IV arter i EU’s naturbeskyttelsesdirektiv er padder og krybdyr, og 
derfor er det relevant at inddrage mulige effekter på padder og krybdyr. Det er 
fundet, at følgende bilag IV arter: padder (vandsalamander, spidssnudet frø, 
springfrø og løgfrø) og markfirben kan forekomme i de områder, hvor Baltic 
Pipe vil gå igennem, ref. [5].  

Generelt indgår padder og krybdyr ikke specifikt i en miljørisikovurdering, da 
risikoen for padder og krybdyr antages at være dækket af vurderinger på fugle 
og pattedyr. Padderne vil delvist være i vådområder, men her vil der ikke 
forekomme kontakt til borekemikalierne, medmindre der sker et uheld. 
Eksponeringen til borekemikalierne vil således primært være gennem indtag af 
føde (insekter, orme o.l.) som for fugle og pattedyr. Løgfrøen kan dog tillige 
blive eksponeret til borekemikalierne via hudkontakt med jorden. Derfor 
vurderes det, at vurderingerne for pattedyr og fugle også vil være dækkende 
for padder og krybdyr. 

 

2.6.5 Indledende screening af indholdsstofferne 

Langt fra alle de stoffer, som kan være i boremudderet, vil kunne forårsage 

skader på dyre- og plantelivet ved jorden, og der er ikke foretaget videre 

vurderinger af disse.  
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Det drejer sig om bentonit, som er et naturligt forekommende lermineral, som 

forventeligt vil befinde sig i boremudderet i 2-3% (tørvægt), og det naturligt 

forekommende kvarts (silicium oxid ~ sand), som vil være i boremudderet på et 

niveau under 1% (tørvægt).  

Der er heller ikke foretaget videre vurderinger af saltene natrium- og 

kaliumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, kalium- og natriumhydroxid, 

natriummetabisulfit, natriumsulfit og natriumsulfat, som er naturligt 

forekommende i jordmiljøet i koncentrationer på niveau med eller over de 

forventelige koncentrationsniveauer i boremudderet. Eventuelle urenheder af 

tungmetaller vurderes dog særskilt. 

Fedtstoffer i form af vegetabilsk olie, oliesyre og kokosolie kan også 

forekomme i boremudderet – dog i et meget lavt niveau på under 1.000 ppm. 

Disse fedtsyrer vurderes ligeledes ikke yderligere, da de ikke er giftige. 

Der kan også være en række polymerer i boremudderet. De polymerer, som er 

baseret på cellulose eller sukkermolekyler, vurderes ikke yderligere, da disse 

er naturligt forekommende i miljøet. Det drejer sig om polymererne: natrium 

carboxymethyl cellulose/ carboxymethyl cellulose, xanthan gum, carboxy 

methyleret stivelse, samt modificeret hydroxypropyl guar. Det forventelige 

koncentrationsniveau af disse vil være på <0,1% - ca. 2%. Det vides dog, at 

nogle af polymererne kan indeholde en urenhed i form af oxirane, som vil blive 

vurderet. 

De andre polymerer, som kan være i boremudderet, er natrium polyacrylat, co-

polymer af natrium acrylat og acrylamid og oxideret polyethylenevoks (som 

bl.a. bruges som fødevareemballage). Det forventelige koncentrationsniveau af 

disse i boremudderet vil være under 1%. Polymerene i sig selv vurderes ikke 

som farlige for plante- og dyrelivet, medens restmonomererne af disse vil blive 

vurderet særskilt. 

For de resterende stoffer er der foretaget mere detaljerede vurderinger af de 

mulige negative effekter på dyre- og planteliv. 

Dyre- og plantelivet i jordmiljøet vil kun kunne komme i kontakt med 

boremudderet ved start- og modtagepladsen, hvilket vil have et meget 

begrænset omfang, samt hvis der forekommer et blow-out, hvor der sker en 

udsivning til jordmiljøet. Generelt er der ikke påvist en risiko for hverken de 

jordlevende organismer (inklusive planter) samt for fugle og pattedyr. Det skal 

dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at to af stofferne, Cocamidopropyl 

betain og et natrium salt af en ethylenediamine trieddikesyre, ved et blow-out 

kan udgøre en risiko for jordmiljøet lige omkring spildstedet. 
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3 Sammendrag og konklusioner 

Vores vurderinger er foretaget på det oplyste grundlag, hvilket vil sige, at 

når vi konkluderer, at der ikke er en risiko, så er det ud fra den viden, vi 

har haft tilgængelig for produktet.  

3.1 Vurdering af produkterne under planlagt anvendelse 

Generelt forekommer der ingen overskridelser af jordkvalitetskriterierne af 

stofferne, ref. [1]. Det er dog fundet, at flere af produkterne har et barium-

indhold, der er over jordkvalitetskriteriet. Det vurderes dog i disse tilfælde, at 

hvis der forekommer en reel overskridelse af jordkvalitetskriteriet for barium, vil 

den være af meget begrænset omfang, dels på grund af, at kun en lille del af 

produktet reelt efterlades i jorden efter borearbejdet, og dels fordi mobiliteten af 

barium i jord generelt er meget lav, så længe der ikke bores i jorde med lav pH. 

Ved nogle enkelte underboringer efterlades produktet i jorden typisk for at 

lukke hulrummet mellem rør og jord. Da dette typisk vil ske i større dybder, vil 

det hverken påvirke de jordlevende organismer eller mennesker, da der her 

ikke vil være nogen kontakt med boremudderet i disse dybder. 

De planlagte additiver til borevæsken vurderes generelt ikke at udgøre en 

risiko for grundvand, ref. [1]. For enkelte af produkterne kan en lokal 

overskridelse af grundvandskriteriet dog forekomme. Det drejer sig om 

følgende produkter: EZ-MUD® GOLD, TUNNEL-LUBE, TEQGEL, Cebogel 

OCMA, CLAY CUTTERTM PRO og TORQUE GUARD. 

3.2 Vurdering af produkterne ved blow-out 

Generelt vil der ikke være kontakt med overfladevand under borearbejdet og 

kun ved uheld (blow-out) under overfladevand, fx i et vandløb, vil der kunne 

forekomme kontakt med overfladevand, hvorved boremudder vil kunne sive ud 

i overfladevandet og lægge sig på bunden af recipienten/vandløbet eller 

søen/overfladevandsrecipienten. Boremudderet vil blive søgt hurtigt fjernet ved 

fx sugning eller gravning. Hvis der stik mod planer og hensigter sker et blow-

out til overfladevand, kan det ikke udelukkes, at følgende kemikalier kan give 

anledning til negative effekter på vandmiljøet: EZ-MUD-GOLD, Tunnel-Lube, 

Drill-Terge, CLAY CUTTERTM PRO, Hydraul-EZ, Bentoniet HV, XAN-BORE, 

TORQUE GUARD og Baro-Gel. 

Resultaterne er vist i Bilag B. Generelt er der ikke påvist en risiko for hverken 

de jordlevende organismer (inklusive planter) samt for fugle og pattedyr. Det 

skal dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at to af stofferne, 

Cocamidopropyl betain og et natrium salt af en ethylenediamine trieddikesyre, 

ved et blow-out kan udgøre en risiko for de jordlevende organismer i miljøet 

lige omkring uheldet. 
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 Borekemikalier 

 

Tabel 1 Planlagte borekemikalier 
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TUNNEL-GEL® PLUS x         

Tunnel-gel max x         

Cebogel OCMA x         

TEQGEL x         

Hydraul-EZ x         

Bentoniet - HV x         

BARO-GEL x         

PAC™-L  x        

PAC™-R  x        

EZEE-PAC R  x        

Barazan D  x        

Aqua-clear PFD  x        

Hydro-pac  x        

CMS LV  x        

Eurogel Xtra  x        

SUSPEND-IT  x        

XAN-BORE  x        

Soda Ash (Heads)   x       

Soda Ash (Halliburton)   x       

Sodium Bicarbonat   x       

TUNNEL-LUBE    x      

DRILL-TERGE    x      

TORQUE GUARD    x      

EZ-MUD® GOLD     x     

CLAY CUTTER™ PRO     x     

Drilling Detergent 
(Drilltal 131) 

    x     

N-SEAL™      x    

TEQBIO XC      x    

REL-PAC      x    

Super Block       x   

PLANTOGEL ECO 2 N        x  

Cebo Drill Grout         x 

Blitzdämmer HS 704 BV 
Baltic Pipe 

        x 

Dämmer light 300 UW         x 

Centrament Stabi 520         x 
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 Detaljerede vurderinger af 

påvirkningen af plante- og 

dyreliv 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Distillates (petroleum) solvent -
dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) 

Sum: 8,5 8,41 Ingen risiko 27,82 0,43 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Highly refined mineral oil (64742-62-7) 9,33 

Sodium acrylat (7446-81-3) <2,8E-014 1,0 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Glyoxal(107-22-2) <2,8E-01 6,3 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
1 PAH-indholdet vurderes som det mest kritiske for stoffet. Der er ingen viden om det aktuelle PAH-indhold. Antages det konservativt, at der er op til 3% PAH i 
olieproduktet kan det beregnes, at der højst er 0,26 mg PAH/kg  jord. Jordkvalitetskriteriet er 4 mg/kg tørstof for summen af benzo(a)pyren, 
benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthen, og indeno(1,2,3-cd)pyren. Videre er der for nogle specifikke PAH-ere (Anthracene, Phenanthrene, 
Fluoranthene, Pyrene, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[ghi]perylene, 
Dibenzo[a,h]anthracene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene), afledt PNEC-værdier i jord på mellem 0,053 mg/kg tørstof og op til 1,8 mg/kg tørstof med et geometrisk 
gennemsnit på 0,25 mg/kg tørstof (eller 8,4 mg olieprodukt/kg tørstof, idet der regnes med et PAH-indhold på 3%). Derfor vurderes det samlet, at PAH-indholdet 
i produktet næppe vil give anledning effekter på jordmiljøet 
2 Afledt fra en LOAEL (rotter, 90 dage) på 125 mg/kg bw/d 
3 BCF antaget lig med BCF for fisk, som er beregnet efter: LogKow<6: logBCF = 0.85×logKow - 0.70, logKow>6: -0,2×logKow2+2,74×logKow-4,72, samt KOC efter 
logKOC=0,81×logKow+0,1, hvorefter bioakkumuleringsfaktoren udtrykt som kg vådvægt orm/kg tørvægt jord er bereget efter, hvor stor en andel, der er opløst i 
porevandet. 
4 Baseret på konservativt antaget koncentration af restmonomer i boreproduktet 



 

  Side 20 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Akrylamid (79-06-1) <1,2E-02 0,0305 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Ethylen oxid (eller oxirane) (75-21-8) <2,0E-02 0,0165 Ingen risiko, selvom den 
beregnede koncentration i 
jord er lidt over PNEC for 
jord. Men det skal 
bemærkes, at PNEC jord 
er konservativt beregnet 
på basis af PNEC for 
vand, samt at 
jordkoncentrationen er 
meget konservativt 
beregnet 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Formaldehyd (50-00-0) 7,3E-02 0,2 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Chloroform (67-66-3) 3,5E-03 0,56 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 21 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Cocamidopropyl betain (61789-40-0) 28 0,04 (beregnet 
ved EqP, som 
altid giver meget 
lave værdier for 
PNEC jord) 

Umiddelbart kan ikke 
udelukkes en risiko for de 
jordlevende organismer, 
hvis der sker et uheld, - 
det vil sige et blow-out, 
hvorved jordlevende 
organismer kan komme i 
kontakt med 
boremudderet. Imidlertid, 
baseret på effektstudierne 
på alger, krebsdyr og fisk, 
forventes stoffet ikke at 
være giftigt over for 
jordens planter og 
mikroorganismer.  Stoffets 
giftighed over for 
vandlevende organismer 
skyldes, at stoffet har 
overfladeaktive 
egenskaber, som dog 
forventes neutraliseret i 
stort omfang i jorden, da 
den kationiske del af 
stoffet med stor 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 22 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

sandsynlighed vil binde sig 
til jordmatricen. 

(2-Hydroxyethyl) ethylenediamine 
trieddikesyre, tri-natrium salt (139-89-9) 

28 0,2 Der kan ikke udelukkes en 
risiko for de jordlevende 
organismer, hvis der sker 
et uheld, - det vil sige et 
blow-out, hvorved 
jordlevende organismer 
kan komme i kontakt med 
boremudderet. PNEC-
værdien blev bestemt ud 
fra resultaterne fra 
toksicitetstest på 
regnorme. Det skal dog 
fremhæves, at LD50 
(koncentrationen hvor 50% 
af testorganismerne dør) 
blev bestemt til 184 mg/kg 
tørstof, det vil sige 
væsentligt over den 
konservativt beregnede 
jordkoncentration. 
Området, hvor der kan 
forekomme effekter på de 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 23 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

jordlevende organismer, vil 
dog sandsynligvis have et 
meget begrænset 
geografisk omfang. 
Grundet stoffets høje 
mobilitet, forventes stoffet 
dog hurtigt vasket ud fra 
boremudderet. 

Benzyltriethylammonium chlorid (56-37-
1) 

130 0,005 (beregnet 
ved EqP, som 
altid giver meget 
lave værdier for 
PNEC jord) 

Baseret på effektstudierne 
på alger, krebsdyr og fisk, 
forventes stoffet ikke at 
være giftigt over for 
jordens planter og 
mikroorganismer.  Stoffet 
har overfladeaktive 
egenskaber, som dog 
forventes neutraliseret i 
stort omfang i jorden, da 
den kationiske del af 
stoffet med stor 
sandsynlighed vil binde sig 
til jordmatricen. 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 24 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

cis-DCE (CAS 156-59-2) (RA til 75-35-
4) 

5,5E-05 0,563 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Di-ethanolamin (111-42-2) 7,9 5,15 Lav risiko, selvom den 
beregnede 
jordkoncentration er lidt 
over PNEC for jord. Men 
stoffet er 
letbionedbrydeligt 

1,04 0,04 (kg tør 
tør/kg regnorm)6 

Beregnet 
koncentration i  
føde:  

0,35 mg/kg føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

1,2-Benzisothiazolin-3-one (2634-33-5) 6,3E-01 3,0 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Uorganiske stoffer       

antimon 1,10 37 Ingen risiko    

arsen 0,43 2,9 Ingen risiko 1 BAF: 0,22 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
5 revurderet i forhold til angivet værdi i REACH dossieret. Der er kroniske data på tre arter. EC10 for regnorme blev ekstrapoleret fra EC50 og EC25 værdierne 
på hhv.  776 mg/kg jord, og 171 mg/kg jord til 51 mg/kg jord. Herefter er der anvendt en usikkerhedsfaktor på 10 
6 Beregnet ved  EUSES,  ved anvendelse af stoffets logKow på  -2,46 (fra REACH reg. Dossieret) 



 

  Side 25 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,1 mg/kg 
føde 

barium 73 207,7 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

bly 2,20 212 Ingen risiko 10,9 BAF: 0,048 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,1 mg/kg 
føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

bor 3,90 5,7 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

cadmium 0,011 0,9 Ingen risiko 0,16 BAF: 2,257 

Beregnet 
koncentration i 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
7 Regnorme: BAF (baseret på tørvægt): 15. 15% tørstof i regnorme antaget.  



 

  Side 26 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

føde: 0,025 
mg/kg føde 

chrom 1,30 21,1 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kobber 1,60 65 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kobolt 0,68 4,5 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kviksølv 0,014 0,022 Ingen risiko - - Stoffet udgør 
ikke en risiko 

mangan 110 -  Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

molybdæn 0,12 9,9 Ingen risiko 13,3 BAF: <5 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,6 mg/kg 
føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 27 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

nikkel 3,00 29,9 Ingen risiko 26,78 BAF: 0,3 
(tørvægt) 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,9 mg/kg 
tør føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

thallium 0,011 - - - - - 

tin 0,34 low hazaard Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

vanadium 1,60 -  0,17 BAF <0,1 for 
planter 

Der er ingen 
data for 
BCF/BAF i 
regnorme, men 
BAF for fisk er 
fundet at være 
meget lav. 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
8 Afledt her på basis af en NOEC på 800 mg/kg dry food, samt ved anvendelse af en usikkerhedsfaktor på 30 



 

  Side 28 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

zink 3,90 131,6 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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Vedrørende – blow out ved Odense Å 

Baggrund 

Ved en underboring af Odense Å startende på vestsiden mod Bellinge og under åen fra vest indtraf 

der et blow out på vestsiden af åen. Dette skete efter at borehovedet var passeret forbi åen i østlig 

retning med ca. 10-15 meter. Dette medførte et udslip af boremudder på omkring 5-10 m3, ud på 

engarealet i en afstand af ca. 4 m fra den vestlige å-bred. Der er således ikke sket et blow-out, som 

har medført transport af boremudder til Odense Å. 

Miljøstyrelsen har bedt EnergiNet om at redegøre for de konsekvenser, det ville have haft, hvis blow-

outet var sket til Odense Å, og en vurdering af et blow outs betydning for fx snegle, som befinder sig 

nær bredkanten eller muslinger på bunden af åen. 

På det aktuelle tidspunkt for blow out var det ren bentonit (Bentoniet HV), som blev brugt til 

stabilisering af borehullet. Doseringen af Bentoniet HV var 65 kg Bentoniet per m3 vand.  

Hvis der sker et blow-out vil EnergiNet meget hurtigt kunne gribe ind og stoppe arbejdet, hvorved der 

vil være en begrænset mængde af borevæsken, der eventuelt vil kunne blive frigivet til Odense Å. 

EnergiNet har skønnet en samlet mængde på 5 m3 svarende til 325 kg Bentoniet HV. 

Hvad sker der med boremudderet 

Hvis der sker et blow-out til Odense Å på et tidspunkt, hvor der er meget vand og stærk strøm i åen, 

forventer EnergiNet ikke, at de kan nå at fjerne noget som helst af udslippet på 5 m3, og at det 

simpelthen vil gå i suspension og blive ført med strømmen med det samme. Der vil eventuelt kun ligge 

noget tilbage i lunker, hvor strømmen ikke får fat. Derfor foretages vurderinger ud fra, at det hele 

spredes nedstrøms som en 325 kg sky. Vandet er allerede meget sedimentfyldt, så man kan ikke se 

bunden, og det ville være meget vanskeligt at se stedet, hvor boremudderen slipper ud. 

Som følge af den store vandmængde i åen og turbolensen, vil borevæsken hurtigt blive fortyndet op i 

Odense Å, hvorfor det hurtigt vil blive umuligt at skelne bentonitten fra det øvrige sedimenterede 

materiale i Odense Å. Videre vil eventuelt frigivne stoffer meget hurtigt blive fortyndet i vandet. 

Bentonit 

Hovedbestanddelen i Bentoniet HV er bentonit. Bentonit har en densitet på 1,5 – 1,8 kg/L, hvorfor det 

vil sedimentere ud i de områder af åen, hvor strømmen er svag. Det skal her erindres, at bentonit er et 
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naturligt forekommende lermineral, hvorfor bentonitten vil opføre sig på fuldstændig samme måde 

som de lermineraler, der allerede afstrømmer til og forefindes naturligt i Odense Å. Derfor forventes de 

knap 325 kg bentonit ikke at påvirke form og udseende på de allerede forekommende 

sedimentationsområder omkring Odense Å. 

Øvrige stoffer  

DHI har tidligere vurderet1, at de eneste elementer, som kan udgøre en mulig risiko for miljøet er 

tungmetallerne, som vil forekomme i bentonitten. Langt den største del af tungmetallerne i bentonitten 

vil være bundet til bentonit-matricen og vil ikke være tilgængelig for hverken jord- eller vandlevende 

organismer (bentonit anvendes til at fjerne tungmetaller fx fra forurenet vand2).  

Vandfasen 

En mindre del af tungmetallerne kan dog blive frigivet til vand og jord. Ud fra elueringsmålinger for 

andre tilsvarende bentonitprodukter er tungmetalkoncentrationen i vandet fra en kraftig udrystning af 

bentonit-produktet i vand er den forventede koncentration af tungmetal i borevæsken beregnet som et 

konservativt estimat. Denne koncentration vil dog kun forekomme kortvarigt i Odense Å ved et 

eventuelt blow-out til Odense Å – netop på grund af turbulensen i Odense Å.  

Det er fundet1, at frit tilgængeligt barium og krom kan være tilgængelige i koncentrationer over deres 

vandkvalitetskrav (VKK) men også, at koncentrationerne er under deres kvalitetskrav ved kortvarige 

eksponeringer (KVKK).  

For barium skal det nævnes, at VKK på de 19 µg/L ikke er baseret på effekter på vandlevende 

organismer3. Baggrunden for VKK er en vurdering af mulige sundhedseffekter hos mennesker ved 

spisning af fisk fra vandområder, som kontinueret modtager bariumholdigt vand. Da fisks eksponering 

til barium ved et blow out vil være særdeles kortvarig, vurderes det ikke relevant at bruge den fastsatte 

VKK for barium til mulige effekter på de vandlevende organismer. Hvis, der alene kigges på mulige 

effekter på de vandlevende organismer, så ville VKK være 58 µg/L3, og denne værdi er væsentligt 

over de beregnede koncentrationer i borevæsken. Det vurderes derfor samlet, at barium ikke vil 

give anledning til effekter på de vandlevende organismer i tilfælde af et blow-out til Odense Å. 

Vandkvalitetskravet for krom er et EU-baseret kvalitetskrav. Det er fundet, at koncentrationen af krom i 

borevæsken kan være over VKK for krom – men også at koncentrationen i elueringsvæsken er 

væsentligt under korttidskvalitetskravet for krom. Da den vandige del af borevæsken hurtigt fortyndes i 

Odense Å, så vurderes det mest relevant at basere vurderingerne på netop korttidskvalitetskravene. 

Ud fra denne premis, vurderes det derfor samlet, at chrom ikke vil give anledning til effekter på 

de vandlevende organismer i tilfælde af et blow-out til Odense Å. 

Sedimentfasen 

Som tidligere nævnt, forventes bentonitten at lægge sig i sedimentationsområder i Odense Å, samt 

når det er sket at være stærkt fortyndet med det naturligt forekommende sediment i Odense Å. Ud fra 

OdaForAlle databasen4, er det fundet, at i Odense Å, Kratholm, som ligger forholdsvis tæt på den 

 
1 DHI (2021): Risikovurdering af boremudderprodukter. Baltic Pip Gasprojekt, Bilag Æ. 16. august 
2021 
2 T.S.Anirudhan & P.S.Suchithra (2010): Heavy metals uptake from aqueous solutions and industrial 
wastewaters by humic acid-immobilized polymer/bentonite composite: Kinetics and equilibrium 
modeling. Chemical Engineering Journal, Volume 156, Issue 1, 1 January 2010, Pages 146-156 
3 MILJØstyrelsen (2009 – senere opdateret i 2015): Barium og bariumforbindelser (7440-39-3). 
Fastsættelse af kvalitetskriterier. https://mst.dk/media/196465/barium-og-bariumforbindelser-7440-39-
3.pdf 
4 Miljøministeriets og DCE, Aarhus Universitetets fælles database for overfladevand med 
kvalitetssikrede og –mærkede kemiske, fysiske og biologiske data fra overvågning af vandløb, søer, 
havet og landovervågningsoplande. https://odaforalle.au.dk/main.aspx 
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position, hvor uheldet skete, var det gennemsnitlige vandflow over månederne november, december, 

januar 2019 ca. 6,4 m3/s og det gennemsnitlige indhold af suspenderet materiale ca. 7,5 mg/L. De 325 

kg vil således omkring uheldsstedet bidrage med ca. 7-14 mg/L ekstra suspenderet stof, hvis udslippet 

varede 1-2 timer og hvis det antages, at det hele øjeblikkeligt bliver suspenderet. Det vil sige, at et 

eventuelt uheld vil kunne bidrage med suspenderet materiale i samme størrelsesorden, som det 

allerede naturligt forekommende suspenderet materiale. Den forhøjede turbiditet, som sikkert vil 

kunne iagttages omkring et eventuelt blow out, vil formodentligt være forsvindende længere ned af 

åen. 

Spørgsmålet er om sedimentlevende organismer i sedimentationsområderne vil blive påvirket. En 

meget konservativ vurdering ville være at sammenligne de målte tungmetalkoncentrationer i Bentoniet 

HV med sedimentkvalitetskriterier for tungmetallerne. Dette vil være meget konservativt både, fordi 

sedimentet vil blive fortyndet, og fordi tungmetallerne vil være stærkt bundet til bentonitten.  

Der er foreslået en PNEC (sediment) i registeringsdossierne for antimon, arsen, barium, kobolt, 

kobber, kviksølv, molybdæn, nikkel, vanadium og zink. Det er fundet, at alle PNEC(sediment) 

værdierne ligger over de målte koncentrationer i Bentoniet HV.  

Der er foreslået sedimentkvalitetskriterier for cadmium (3,8 mg/kg ts) og for vanadium (23,6 mg/kg 

ts)5. Det målte indhold af cadmium i Bentoniet HV er væsentligt under sedimentkvalitetskriteriet for 

cadmium, medens det målte indhold af vanadium i Bentoniet HV er over sedimentkvalitetskriteriet. 

Hvis der konservativt antages en fortyndingsfaktor af Bentoniet HV i sedimentationsområderne på 5, 

findes det tillige, at sedimentkoncentrationen af barium i sedimentationsområderne næppe vil 

overskride sedimentkvalitetskriteriet for vanadium. 

Det skal dog bemærkes, at sedimentkvalitetskriteriet for vanadium ikke bygger på test data for 

sedimentlevende organismer, men er et dansk kriterie formuleret ud fra vandkvalitetskriteriet (VKK) 

ved en antaget sediment-vand fordelingskoefficient.  

Konklusion 

Ved et eventuelt uheld i form af et blow-out til Odense Å, vil der sandsynligvis omkring uheldet kunne 

iagttages en forhøjet turbiditet. Det er vurderet, at et uheld i form af et blow-out i Odense Å næppe vil 

forårsage effekter hverken på de vandlevende eller sedimentlevernde organismer som følge af de 

kemiske stoffer i Bentoniet HV. Der er ikke foretaget vurderinger af, om der kan forekomme fysiske 

effekter – udover turbiditet - som følge af boremudderet. 

Med venlig hilsen 

DHI A/S 

 
 

Dorte Rasmussen 

Seniorkonsultet, Industry 

Direkte tlf.: 45169316 

Email: dor@dhigroup.com 

 

 

 
5Miljøstyrelsen (2017): Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK nr. 1625 af 19/12/2017 
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