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vej, Everdrup 
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Notat nr.: A 

1 Baggrund 

Med placering af ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, ønsker Energinet en 

trafiksikkerhedsvurdering af to mulige tilslutninger på Rønnedevej som den primære adgangsvej. 

Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil 

under anlægsfasen medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i forbindelse med 

byggepladskørsel. 

Vurderingen er en sammenholdning af to løsningsforslag i forhold til trafiksikkerhed og tager ikke 

højde for anlægsøkonomi, æstetik eller øvrige eventuelle gener til berørte matrikler. 

Figur 1. Placering af ny kompressorstation med tilslutning til Rønnedevej. 
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2 Eksisterende forhold 

Rønnedevej er en trafikvej øst for Sydmotorvejen (M30) og beliggenheden af ny kompressorstation 

påtænkes tilsluttet vest på Rønnedevej omkring eksisterende beboelsesejendom på Rønnedevej 

12. 

  

Vejen er afmærket med brede kantbaner med cykelbaner i hver side på 1,5 m inkl. kantbanen. 

Hvert kørespor er 3,25 m brede1.  

Hvor der ikke er autoværn er der generelt ikke faste elementer inden for sikkerhedszonen. 

 

Der er opsat autoværn i ca. 230 m på strækningen syd for Rønnedevej 12 på grund af anlægsskrå-

ninger i det hældende terrænforhold som har sit dybdepunkt ved et mindre å-løb ca. 110 m syd for 

Rønnedevej 12.   

 

Der er ikke foretaget trafiktællinger for området nær placeringen af kompressorstationen, så nær-

meste tælling fra 2013 ligger 2,4 km syd for Rønnedevej 12 og en nyere tælling fra 2018 ligger 4,8 

km syd for Rønnedevej 12. 

Estimeret forventet trafikmængde ud fra tællingerne giver en ÅDT (årsdøgnstrafik) på lokaliteten 

på ca. 2500 køretøjer, hvoraf ca. 10-12 % forventes at være tung trafik. 

 

Rønnedevej er indrettet med flere parkeringslommer langs strækningen, der kan sikre standsning 

for langsommere landbrugskøretøjer og dermed mindske risici ved overhalinger. 

 

Der er ikke i de seneste fem år registreret færdselsuheld på Rønnedevej nær de foreslåede ad-

gangsveje. Ca. 700 – 800 m nord for har der været et uheld med hhv. påkørsel af cyklist bagfra og 

en påkørsel bagfra af en venstresvingende bilist.  

Samme pladsforhold for cyklister gør sig gældende på den belyste strækning, og bagendekollisio-

ner ved et venstresving (eller højresving) vurderes også at være en reel risiko for denne stræk-

ning. 

 

3 Placering af ny adgangsvej 

Energinet har fremlagt tre løsningsmuligheder for adgangsvej til stationsanlægget med to forskel-

lige løsninger for tilkobling på Rønnedevej. 

 

Den ene løsning mod nord kobles til den eksisterende adgangsvej for Rønnedevej 12. Det forud-

sættes her, at den eksisterende placering beholdes, mens der rettes på vejføringen, så der opnås 

en vinkelret tilslutning til Rønnedevej.  

 

Den anden løsning for adgangsvej er en tilslutning ca. 90 meter syd for eksisterende adgangsvej 

for Rønnedevej 12. Her forudsættes ligeledes en vinkelret tilkobling til Rønnedevej. 

 

Der er ikke vurderet på alternative adgangsveje end de to foreslåede.  

                                                
1 For veje i åbent land med 80 km/t og tung trafik anbefales 3,5 m brede kørespor, Tværprofiler i åbent land. 
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Figur 2. Skitsering af mulige adgangsveje og tilhørende tilslutninger (nord: rød + blå og syd: gul) på Rønnede-
vej (Energinet) 

Oversigtskravet for trafikanter i stopposition fra adgangsvejen for både nordlig og sydlig tilslutning 

er forudsat på baggrund af en dimensionerende hastighed for Rønnedevej på 95 km/t, svarende til 

generel anbefaling2.  

 

Alle udformninger af tilslutningen forudsættes anlagt efter vejreglernes anbefalinger for tilslutning 

og med nødvendig bredde, der sikrer at køretøjerne kan manøvrere i én svingbevægelse.  

3.1 Sydlig adgangsvej 

3.1.1 Oversigt 

Oversigtslængder for bilister i ligeudsporet samt for højre- og venstresvingende på Rønnedevej er 

overholdt. Ligeledes er der oversigt for cyklister på cykelbanen. 

 

Oversigtsforhold for trafikanter der skal ud på Rønnedevej er gode og overholdes, da oversigts-

længder er mindst 193 meter, som krævet til dimensionerende hastighed. 

 

                                                
2 Grundlag for udformning af trafikarealer, 3.2.2 
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Figur 3. Oversigtslængder fra sydlig adgangsvej er overholdt. Længden gælder til begge sider. 

 
Figur 4. Oversigt fra sydlig tilslutning mod hhv. nord (tv.) og syd (th.) i øjepunktshøjde 1 meter over terræn. 
Oversigten er god til begge sider. 

3.1.2 Oversigt før kryds 

For den sydlige adgangsvej vil der med udformningen være oversigt til begge sider før krydset med 

Rønnedevej. Dette kan primært under anlægsfasen med mere intensiv tung trafik sikre en forbed-

ret trafikafvikling af køretøjer ad strækningsprofilet op mod Rønnedevej. 

 

Ved at køretøjer fra adgangsvejen ikke behøver at bringe køretøjet til standsning op til Rønnede-

vej, er der dog en risiko for at der ikke bliver orienteret tilstrækkeligt om forholdene på Rønnede-

vej. 

3.2 Nordlig adgangsvej 

Oversigtslængder for bilister i ligeudsporet samt for højre- og venstresvingende på Rønnedevej er 

overholdt. Ligeledes er der oversigt for cyklister på cykelbanen. 

 

Oversigtsforhold for trafikanter der skal ud på Rønnedevej er gode og overholdes, da oversigts-

længder opfylder mindstekravet på 193 meter, som krævet til dimensionerende hastighed. 

 

N 
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Figur 5. Oversigtslængder fra nordlig adgangsvej er overholdt. Længden gælder til begge sider. 

 
Figur 6. Oversigt fra nordlig tilslutning ved eksisterende adgangsvej mod hhv. nord (tv.) og syd (th.) i øje-
punktshøjde 1 meter over terræn. Oversigten er god til begge sider. 

3.2.1 Oversigt før kryds 

For den nordlige adgangsvej vil der med udformningen være oversigt mod syd før krydsningen 

med Rønnedevej, men ikke mod nord grundet skovbevoksningen ved Tågeskov Hestehave. 

 

Hvor der er oversigt før kryds, bør den være lige god til begge sider, da erfaringer viser, at trafi-

kanter ellers orienterer sig bedst mod den side med mindst oversigt og overser trafikanter fra ret-

ningen med god oversigt. 

 

Der kan med fordel etableres beplantning, så oversigtsforholdene før krydset, målt 10 meter fra 

kørebanekant på Rønnedevej, er ensartede for begge retninger. 

4 Sammenfatning 

Rønnedevej på den aktuelle strækning har med udformningen af det lange oversigtsforløb med en 

lang bakke, særligt i sydgående retning, forudsætninger for høj hastighed.  

 

Samtidig er kørebanebredden smal for hastigheden, hvilket kan forøge risikoen for mødeulykker 

eller vigeulykker med afkørsel fra vejen. Lignende uheld med bagendekollision af en bilist der skal 

N 
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foretage venstresving, vurderes også at kunne være sket på denne del af strækningen til den aktu-

elle adgangsvej. 

 

Blandt registrerede personskadeulykker sker 4% i forbindelse med svingning til og fra små sideveje 

og private overkørsler3. Af hensyn til trafikken på Rønnedevej er det derfor anbefalingen at mini-

mere antallet af adgangsveje for at reducere konfliktpunkter ved ind- og udkørsel. 

Dette er særligt gældende for anlægsfasen, hvor der forventes en stor andel tung trafik og brede 

specialkøretøjer til anlægget. 

 

Etablering af den sydlige adgangsvej vil foregå hvor terrænet er lavere, og nær længdeprofilets 

konkave bue, hvilket normalt er ønskeligt for en krydstilslutning. Dog vil løsningen kræve en afbry-

delse af autoværnet, hvilket i sig selv kan introducere en ny farlig situation. 

 

5 Anbefaling 

Det anbefales at anvende den nordlige eksisterende adgangsvej, da denne vil betragtes mere tra-

fiksikker for svingmanøvrer på Rønnedevej end at anlægge en ekstra syd for. 

Herunder gælder naturligvis, at fordelen forstås ved den fælles tilslutning for ejendommen og be-

boelsen. Derfor vil en flytning af adgangsvej til Rønnedevej 12 i et projektmateriale som udgangs-

punkt også kunne accepteres. 

 

Den nordlige tilslutning anbefales også i forhold til terrænet, da der ikke kræves opbrydning af au-

toværn.  

Både den nordlige og sydlige adgangsvej har gode oversigtsarealer, når de anlægges som vinkel-

rette tilslutninger på Rønnedevej.  

Det anbefales for den nordlige adgangsvej at sikre en ensartet oversigt før kryds. 

 

 

  

 

                                                
3 Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land 
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1 Baggrund 

Med placering af ny kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune, ønsker Energinet en 

trafiksikkerhedsvurdering for tilslutning af en ny adgangsvej på Hestehavevej tæt ved Tågeskovvej 

som den primære adgangsvej. 

 

I nærværende notat behandles løsningen med tilslutning til Hestehavevej, samt en mere simpel 

løsning, hvor adgangsvejen til kompressorstationen anlægges parallelt med Hestehavevej og til-

sluttes Tågeskovvej. 

 

Derudover afklares i afsnit 4 vilkår for udførelse af projektet for en udvidelse af den offentlige vej 

Hestehavevej og en tidsplan, såfremt der skal arealerhverves efter vejloven. 

 

Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil 

under anlægsfasen på ca. to år medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i for-

bindelse med byggepladskørsel. Derfor ses der i dette notat på de følgevirkninger løsningen medfø-

rer på vejnettet i anlægsfasen. 

 

Vurderingen ser på trafiksikkerhed i løsningsforslaget og tager ikke højde for anlægsøkonomi, 

æstetik eller øvrige eventuelle gener til berørte matrikler. 

 

Løsningen sammenholdes tillige med et alternativt løsningsforslag med adgang til Rønnedevej ved 

Rønnedevej 12, som undersøgt i vurderingsnotat: Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018. 

Dato: 15.01.2019 

Projekt nr.: 1010266 

T: +45 2429 4942 

E: tsae@moe.dk 
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Figur 1. Placering af ny kompressorstation med tilslutning til Hestehavevej og videre mod Tågeskovvej eller al-
ternativt; parallelt med Hestehavevej og direkte på Tågeskovvej. 

2 Eksisterende forhold 

Hestehavevej er en lokalvej beliggende umiddelbart øst for Sydmotorvejen (M30) og vest for tra-

fikvejen Rønnedevej med tilslutning til Tågeskovvej. T-krydset med Tågeskovvej ligger i påfyld-

ningsrampe, da Tågeskovvej nær ved krydser motorvejen. Grundet at vejanlægget ligger i påfyld-

ning, er der autoværn på Tågeskovvej og Hestehavevej ved T-krydset og indtil skråningerne afta-

ger. 

  

 
Figur 2. Tågeskovvej over motorvejen med tilslutning af Hestehavevej til højre. 
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Hestehavevej er en smal landevej med 4 m asfalteret kørebane og ca. 1 m brede græsrabatter, 

dog varierende lokalt. 

 

 
Figur 3. Hestehavevej set fra syd mod nord. 4-5 m kørebane med ca. 1 m græsrabat.  

Der er ikke foretaget trafiktællinger på Hestehavevej, men det vurderes at trafikmængden er me-

get lav, idet den primært er adgangsvej til boliger og således forventes der ikke gennemkørende 

trafik på strækningen. Hestehavevej er i sin nordlige ende forbundet med vejadgang til den private 

fællesvej Tågeskov Overdrev, med 11 bopælsadresser. 

 

Der er to bopælsadresser fra Hestehavevej samt en selvejende institution med plads til 10 børn i 

alderen 6-22 år. Dermed er der færdsel fra Tågeskovvej til institutionen, bl.a. cyklende børn samt 

personale. Derudover er der mulighed for trafik fra Tågeskov Overdrev som er sammenhængende 

med Hestehavevej.  

 

Tågeskovvej en landevej med 4,5-5 m asfalteret kørebane og 1-1,5 m rabat. Der er flere steder 

repareret på rabatkanter med nyt asfalt eller grusopfyld, hvilket vidner om tunge køretøjers slid på 

kørebanekanter, grundet et smalt profil. Vejen har en afmærket midterlinje, som givetvis har til 

formål at sikre modkørende i hver sin bane, selvom vejen ikke er bred nok til en sådan afmærkning 

ifølge anbefalingen fra Vejreglerne. 

 

  
Figur 4. Tågeskovvej set fra øst mod vest. Smalt vejprofil med reparerede rabat ved kørebanekanter. 

 På Tågeskovvej (ca. 0,5 km vest for motorvejsbroen) er der registreret en ÅDT (årsdøgnstrafik) på 

506 køretøjer, heraf udgør den tunge trafik 12 %. I spidstimen vil dette ca. svare til et køretøj pr. 

min.  
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Der er ikke i de seneste fem år registreret færdselsuheld på hverken Hestehavevej eller Tågeskov-

vej. 

 

Der er en vejbyggelinje i forbindelse med motorvejen vest for Hestehavevej. Nyanlæg inden for 

vejbyggelinjen vil kræve en godkendelse fra Vejdirektoratet. 

3 Placering af ny adgangsvej 

Energinet har fremlagt skitse for tilkobling af intern adgangsvej fra stationsanlægget til Hestehave-

vej, med fortsættelse mod Tågeskovvej, eller som direkte tilslutning til Tågeskovvej, se figur 1. 

3.1 Oversigt  

Oversigtskravet for trafikanter i stopposition fra adgangsvejen til Hestehavevej er i begge retninger 

forudsat på baggrund af en dimensionerende hastighed på Hestehavevej på 80 km/t, 90 km/t for 

Tågeskovvej og 95 km/t på Rønnedevej, svarende til generel anbefaling1.  

 

Alle udformninger af tilslutningen forudsættes anlagt efter vejreglernes anbefalinger for tilslutning 

og med nødvendig bredde, der sikrer at dimensionerende køretøjer kan manøvrere i én svingbevæ-

gelse enten ud eller ind (dog ikke samtidig).  

 

3.1.1 Hestehavevej 

Oversigtslængder for bilister og cyklister som er ligeud-kørende på Hestehavevej er overholdt i for-

hold til adgangsvejen. 

  

Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra adgangsvejen til Hestehavevej overholdes på de 

mindst 156 m, som krævet til dimensionerende hastighed. 

 

3.1.2 Tågeskovvej 

Oversigtslængder for bilister og cyklister som er ligeud-kørende på Tågeskovvej er overholdt i for-

hold til den eksisterende tilslutning i T-krydset med Hestehavevej. 

 

Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra Hestehavevej til Tågeskovvej kan overholdes på de 

mindst 180 m, som krævet til dimensionerende hastighed.  

Det kan virke til at der ikke er tilstrækkelig oversigt, pga. vejens vertikale kurveforløb over motor-

vejsbroen samt de forhøjede broautoværn på selve motorvejsbroen, se figur 5. 

                                                
1 Grundlag for udformning af trafikarealer, 3.2.2 
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Figur 5. Oversigt fra Hestehavevej mod vest ad Tågeskovvej. Foto taget over 1 m øjepunkt. 

Oversigten opnås dog i den vertikale retning mod vest over motorvejsbroen, selvom der er et 

længdefald på vejen. 

 

Objekts og øjepunktet er begge sat til 1 m over kørebaneoverflade. 

 

Pga. motorvejsbroen er der dog begrænsninger i forhold til udvidelse af Hestehavevej eller ad-

gangsvej med ny tilslutning på Tågeskovvej. Hestehavevej kan flyttes/udvides ca. 15 m mod øst 

og fortsat sikre en oversigtslinje på 180 m hen ad Tågeskovvej. 

 

Herefter kan der ikke etableres tilstrækkelig oversigt, før end 170 m øst for eksisterende T-kryds. 

Det bør bemærkes, at det afsøgte projektområde ikke omfatter arealet 170 m øst for eksisterende 

T-kryds. 

 

En ny direkte tilslutning skal derfor placeres tæt ved Hestehavevej eller i område uden vertikal 

oversigt, for at befinde sig inden for projektområdet.  

 

3.1.3 Rønnedevej 

Oversigtslængder for bilister og cyklister ligeud-kørende på Rønnedevej er overholdt i forhold til 

adgangsvejen. 

  

Oversigtslængden for udkørende trafikanter fra Tågeskovvej til Rønnedevej overholdes på de 

mindst 193 m, som krævet til dimensionerende hastighed. 

 

3.1.4 Oversigt før kryds 

Ved T-krydset fra Hestehavevej mod Tågeskovvej vil der særligt med en vejudvidelse mod øst blive 

større fri oversigt mod øst, hvilket medfører en ændring af oversigten ift. det nuværende kryds. 

Dette kan udgøre en trafiksikkerhedsrisiko, da trafikanter er mest opmærksomme på trafik kø-

rende fra vest, som er sværest at se inden krydset, og dermed overser trafikanter fra øst. 

Det anbefales derfor at etablere beplantning i et givent omfang, som så vidt muligt giver den 

samme oversigt til begge sider før krydset.  
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Ved en ny direkte adgangsvej tilsluttet Tågeskovvej, kan beplantningen fra Hestehavevej give an-

ledning til en uens oversigt før krydset, afhængig af hvor tæt vejen tilsluttes Hestehavevej. 

3.2 Trafiksikkerhed på strækninger og i kryds 

Kompressorstationen forventes ikke at medføre en betydelig trafikmængde i driftsfasen, men vil 

under anlægsfasen medføre kørsel med brede specialkøretøjer og øvrig maskinel i forbindelse med 

byggepladskørsel. 

 

Bredden af forventet specialkøretøj med største mindstekomponent til kompressorstationen er vur-

deret til 4,7-5,3 m. Et specialkøretøj af denne art kræver politiets tilladelse og vurderes ikke at 

give særlige problemer i forhold til trafiksikkerheden, da kørslen af denne art er sjælden og vil fo-

regå under dikterede betingelser. 

 

3.2.1 Adgang til Hestehavevej samt udvidelse 

Det er lastbilmængden under anlægsfasen som vurderes at udgøre en særlig gene og forringelse af 

trafiksikkerheden – primært for beboerne på Hestehavevej og særligt for de unge cyklister som an-

vender Hestehavevej til institutionen. Selvom trafikmængden er lav, vil det give en markant rin-

gere oplevet tryghed, da lastbiler skal færdes ad det smalle vejprofil på Hestehavevej. 

 

Ved forbikørsel vil der være risiko for opkørte yderrabatter, eller afkørsel af vejen. 

Cyklister der færdes enten op eller ned af en hældende vej, kræver et større bevægelsesrum, og 

endnu mere, hvis der er tale om mindreårige. 

 

Ligeledes vil den smalle kørebanebredde give anledning til problemer, idet to lastbiler ikke kan pas-

sere hinanden på den nuværende strækning. Dette kan give anledning til uforudsete stop på 

strækningen eller opkørte rabatter.  

 

Hestehavevej er i forvejen smal, dog bredere mod T-krydset, men i mødet med cyklister er der 

meget begrænset plads til at undvige. Som vejen fungerer i dag, med en begrænset persontrafik, 

vurderes dette acceptabelt. Med den forventede forøgelse af lastbiltrafik vurderes det tilstrækkeligt 

med en vejudvidelse, hvor cykeltrafik afvikles på vejen – begrundet i antallet af lastbiltransporter 

og cyklende. Da der igennem borgerhøringer er ytret stor bekymring for de lette trafikanter ved 

adgang via Hestehavevej, forudsættes her en løsning med dobbeltrettet cykelsti. Ulempen ved en 

dobbeltrettet cykelsti er dog i tilslutningerne, hvor der kommer flere krydsninger for cyklister. 

 

For bibringelse af ekstra areal, foreslås det at udvide eksisterende Hestevej til 8 m kørebaneareal 

og midterlinje i en afstand min. 20 m efter adgangsvejen kobler på. Overgangen til den del af He-

stehavevej som ikke udvides skal dog tilpasses, så der sker en symmetrisk udvidelse/indsnævring 

af vejforløbet. 

 

Ved løsning med dobbeltrettet cykelsti, foreslås denne etableret på den vestlige side af Hestehave-

vej. Da Hestehavevej ikke kan udvides mod vest, foreslås en vejudvidelse derfor mod øst, hvori 

der skaffes en dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m, skillerabat på 1,5 m og kørebanebredde på 7 m.  

Cykelstien får parallelt med Hestehavevej tilslutning på Tågeskovvej og ledes ind på Hestehavevej 

inden indsnævringen.  
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Princippet for løsningen med tilslutning ved Tågeskovvej og adgangsvejen er skitseret på hhv. figur 

6 og 7. 

 

 
Figur 6. Skitse af breddeudvidelse af Hestehavevej, skillerabat og dobbeltrettet cykelsti mod Tågeskovvej. 

 
Figur 7. Skitse af breddeudvidelse af Hestehavevej, skillerabat og dobbeltrettet cykelsti ved adgangsvej. 

 

Hvor Hestehavevej efter adgangsvejen indsnævres til den nuværende vejbredde advares om ind-

snævret vej (tavle A43.1).  
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3.2.2 Adgang til Tågeskovvej 

Den alternative løsning med adgangsvej tilsluttet Tågeskovvej, giver en parallel vej til Hestehave-

vej. Anlægges denne vej med en fornuftig adskillelse imellem, vurderes forholdene for Hestehave-

vej at forblive uændrede og der vurderes ikke behov for tiltag for lette trafikanter. 

 

En ny tilslutning til vejnettet frem for anvendelse af en eksisterende er som udgangspunkt en 

ulempe, da det er ønskeligt at reducere antallet af overkørsler/tilslutninger til en eksisterende vej-

strækning. Tilmed kan to sideveje tæt beliggende give anledning til misforståelser og give mindre 

klarhed ved ind- og udkørsel, hvilket specielt vil være udtalt ved to samtidigt udkørende fra de re-

spektive veje 

 

Jo længere væk fra Hestehavevej adgangsvejen tilsluttes Tågeskovvej, jo mindre bliver sidst-

nævnte problem. 

 

En fordel ved en parallel anlæggelse af adgangsvej er at trafikafvikling på Hestehavevej stort set 

forbliver uændret under anlægsfasen, at der anlægsteknisk ikke skal udbygges på en påfyldnings-

skråning og at der med sikkerhed ikke foretages indgreb i Vejdirektoratets vejbyggelinje for motor-

vejen.  

 

3.2.3 Tågeskovvej 

Det er lastbilmængden under anlægsfasen som vurderes at udgøre en særlig gene og forringelse af 

trafiksikkerheden på Tågeskovvej.  

 

Tågeskovvej er fra Rønnedevej til motorvejsbroen (ca. 870 m) en landevej med flere horisontale 

og vertikale kurver, som giver en begrænset oversigt. Der er, ikke ulig tilsvarende landeveje af 

denne art, ikke lokalforbud med lavere hastighed. Det må dermed forventes at færdsel foregår ef-

ter de lokale forhold, jf. Færdselslovens § 3. 

  

De udbyggede kørebanekanter ved rabatterne langs strækningen på Tågeskovvej vidner om kørsel 

af større køretøjer og forbikørsel som kræver ibrugtagning af rabatarealer specielt ved mødesituati-

oner mellem 2 større køretøjer.   

Det anbefales at indgå i dialog med vejmyndigheden omkring genopretningsarbejder. Vilkår sættes 

i forbindelse med adgangstilladelsen, se afsnit 4. 

 

Såfremt Tågeskovvej skal anvendes som forsyningsvej i anlægsfasen til adgangsvejen på Hesteha-

vevej eller Tågeskovvej, kan der forventes yderlige slidtage og rabatkørsel af Tågeskovvej.  

 

Anvendelse af Tågeskovvej i sammenligning med anvendelse af Rønnedevej som tilgang til det of-

fentlige vejnet fra kompressorstationen, må generelt vurderes som en mindre trafiksikker løsning. 

Hvor den tunge trafik under gode oversigtsforhold kobler direkte på trafikvejen ved Rønnedevej, 

som beskrevet i Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018, er tilkoblingen modsat på Tågeskovvej 

forbundet med kørsel ad ca. 840 m landevej med et smalt vejprofil, horisontale og vertikale kurver 

uden optimale oversigtsforhold samt en vejbredde, hvor bilister skal anvende rabatarealer ved for-

bikørsel. 

 

Der vil formentlig skulle ændres på delehellen i krydset på Tågeskovvej op til Rønnedevej, for at 

specialkøretøjer kan foretage en svingmanøvre. Dette kunne gøres ved at udskifte vejskiltene til 
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demontérbare skilte og enten sænke hellens lysning med kantsten og flade eller udskifte til en op-

bygning med lav lysning i chaussésten.  

 

Det er en fordel, at den tunge trafik tilgår Rønnedevej i det eksisterende firbenede kryds Rønnede-

vej/Tågeskovvej/Ny Prøvevej, hvor oversigtsforholdende til begge retninger er gode.  

 

Denne fordel med direkte tilkobling på Rønnedevej, er dog tilsvarende for løsningen med adgangs-

vej til Rønnedevej, hvor der er tilsvarende gode oversigtsforhold i begge retninger.  

4 Myndighedstilladelse 

I henhold til Vejlovens § 48, skal vejmyndigheden, Næstved Kommune, give tilladelse for adgangs-

vejens tilslutning på Hestehavevej. 

 

Næstved Kommune kan i henhold til § 49 fastsætte de betingelser kommunen anser for nødven-

dige i forhold til trafikafvikling, -sikkerhed, eller andre vejtekniske og færdselsmæssige grunde, 

som kræves etableret i forbindelse med tilladt adgangsvej. 

 

Kommunen kan definere de vilkår som vurderes nødvendige i forhold til den trafik og den ændring 

på de offentlige veje som kompressoranlægget vurderes at medføre. Kommunen kan ikke pålægge 

Energinet betingelser som angår almindelig forbedring af det kommunale vejnet.  

 

Dermed er det nødvendigt for kommunen, når der gives en adgangstilladelse jf. § 48, at alle vilkår 

er samtidige med tilladelsestidspunktet. Der kan ikke efterfølgende tilføjes krav til Energinet ud fra 

adgangstilladelsen. 

 

Derfor er det i kommunens interesse at få afklaret og beskrevet alle de vilkår rettidigt, så en tilla-

delse kan foreligge. 

 

Det anbefales derfor, at Energinet fortsat indgår i tæt dialog med kommunen og fremsender planer 

om de forventede påkrævede ændringer, som fx vejudvidelse og etablering af cykelsti. En for-

håndsgodkendelse fra kommunens side, med tilkendegivelse om godkendelse af foreslået projekt 

vil tilmed være fordelagtigt, i forhold til kort sagsbehandlingstid for begge parter. 

 

Aftaler med private lodsejere om arealerhvervelse i forbindelse med vejudvidelsen, vedrører ikke 

kommunen i forhold til en vejudvidelse af den offentlige vej.  

 

Da vejens status forbliver uændret, gøres der ikke brug af reglerne vedrørende omklassificering. 

 

Tidsplanen for ændring og opgradering af Hestehavevej, påligger derfor alene vilkår og tidspunkt 

stillet af kommunen i forbindelse med tilladelsen af ny overkørsel. 

 

Næstved Kommune nævner i brev á 11.01.2019 at der skal forventes en behandlingstid på 4 må-

neder samt yderligere tid i forbindelse med eventuelle indsigelsesfrister, såfremt vejen skal udvides 

og arealer skal erhverves efter vejloven.  

 

Det anbefales derfor at klarlægge, om kravet til vejudvidelsen og dermed følgende arealerhver-

velse skal foretages med hjemmel i vejloven. 
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5 Sammenfatning og anbefaling 

Adgangsvej fra kompressorstationen tilkoblet Hestehavevej, med forsyningsvej via Tågeskovvej til 

Rønnedevej medfører en betydelig stigning i andel tung trafik særligt under anlægsfasen. 

 

Trafikmængden og typen vurderes som en forringelse af trafiksikkerheden og den oplevede tryg-

hed for trafikanter på Tågeskovvej og Hestehavevej, særligt for de lette trafikanter som tilgår insti-

tutionen for enden af Hestehavevej. 

 

Ved tilslutning på Hestehavevej, anbefales det at sikre trafiksikkerheden på Hestehavevej og ved 

T-krydset på Tågeskovvej med en dimensionskrævende vejudvidelse samt eventuel dobbeltrettet 

cykelsti. 

 

Ved tilslutning på Tågeskovvej, anbefales det at sikre oversigt ved udkørsel til Tågeskovvej og en 

fornuftig adskillelse fra Hestehavevej både langs strækningen og ved krydset. 

Denne løsning er for trafikafvikling på Hestehavevej en fordel i anlægsfasen, dog vil der blive etab-

leret en yderligere tilslutning/overkørsel på Tågeskovvej set i forhold til dagens situation.  

 

Kørsel ad Tågeskovvej fra Rønnedevej til Hestehavevej er en generel ulempe for trafiksikkerheden, 

da vejen er kurvet og smal. Set i forhold til udkørsel direkte på Rønnedevej ved Rønnedevej 12, 

som redegjort i Trafiksikkerhedsvurdering fra 17.10.2018, er løsningen med adgang via Tågesko-

vevej ikke at anbefale. 

 

Det anbefales fortsat at indgå i en tæt dialog med kommunen for at beskrive og efterkomme de 

vilkår som kommunen agter at stille i forbindelse med en adgangstilladelse - gerne ved hjælp af en 

forhåndsgodkendelse, hvis dette er muligt.  
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Notat 

Projekt: Bygherreoverslag for adgangsveje til kompressor-

station, Everdrup 

Emne: Økonomisk overslag for anlægspris 

Notat: D 

  

    

1 Formål 

På baggrund af to beskrevne adgangsveje til ny kompressorstation ved Everdrup, enten via Røn-

nedevej, som beskrevet i Notat A – Trafiksikkerhedsvurdering, eller for adgangsvej via Hestehave-

vej, som beskrevet i Notat C - Trafiksikkerhedsvurdering og myndighedsproces, opsamles i nærvæ-

rende notat en kort opvejning af begge adgangsveje i en helhedsvurdering. 

 

For nærmere beskrivelser af de beskrevne løsninger henvises til de tidligere notater. 

 

2 Bemærkninger til adgangsveje 

Med baggrund i ovennævnte notater er der for kompressorstationen fremlagt tre løsninger for ad-

gangsveje; tilslutning til Rønnedevej, til Hestehavevej og til Tågeskovvej (nær Hestehavevej). 

 

I tabellen oplistes væsentlige bemærkninger til hver løsning med angivelse af om løsningen er en 

fordel i forhold til alternativer (󠄀◊󠄀), om den er neutral (◊󠄀), eller om den er en ulempe i forhold til 

alternativer (◊󠄀). 

 

I forhold til de vægtede ulemper er bemærkningerne af forskellig vægt og betydning. I nedenstå-

ende afsnit 3 opsamles derfor vægtningen i en samlende helhedsvurdering af parametrene. 
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 Adgangsvej med overkørsel til 

 

 Rønnedevej Hestehavevej Tågeskovvej 

Trafiksikkerhed 

- udkørsel ◊󠄀 Merkørsel fra ad-

gangsvej til Rønnede-

vej, dog til trafikvej 

◊󠄀 Der oprettes ikke ny 

tilslutning til vejnettet 

◊󠄀 Merkørsel fra adgangs-

vej til Tågeskovvej, lokal 

landevej 

◊󠄀 Der oprettes ikke ny til-

slutning til vejnettet 

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til 

Tågeskovvej, lokal landevej 

◊󠄀 Der oprettes ny tilslutning 

til vejnettet 

Ny tilslutning: 

◊󠄀 tæt ved Hestehavevej 

◊󠄀 væk fra Hestehavevej 

- oversigt ◊󠄀 Gode oversigtsfor-

hold 

◊󠄀 OK oversigtsforhold ved 

Tågeskovvej og til Røn-

nedevej 

◊󠄀/◊󠄀/◊󠄀 Oversigtsforhold til Tå-

geskovvej varierer efter valgt 

løsning, ok til Rønnedevej 

- lette trafikanter ◊󠄀 Vurderes ikke påvir-

ket af trafikken – sær-

ligt ikke mod institutio-

nen på Hestehavevej. 

Udvidelse af kantbane 

med 1 m til midlertidig 

højresvingsbane i an-

lægsfasen vil hjælpe i 

fht. mulig konflikt med 

cykler ned ad bakken. 

◊󠄀 Vurderes gode ved en 

dobbeltrettet cykelsti 

◊󠄀 Vurderes dårlige i an-

lægsfasen på både Heste-

havevej og Tågeskovvej 

◊󠄀 Vurderes uændrede ved 

fortsat brug af Hestehavevej. 

◊󠄀 Vurderes dårlige i anlægs-

fasen for Tågeskovvej 

Anlæg 

- ændringer for    

  omgivelser     

  (vej) 

  

◊󠄀 Kanalisering vurde-

res ikke nødvendig.  

En midlertidig udvi-

delse af kantbanen 

som midlertidig højre-

svingsbane kan foreta-

ges. 

Der skiltes med bygge-

pladskørsel til Røn-

nedevej. 

◊󠄀 Tung og bred trafik på 

Hestehavevej og Tåge-

skovvej i forhold til vejfor-

hold kræver ekstra vedli-

gehold ifht. rabatfyld 

◊󠄀 Kræver geometrisk æn-

dring i helle ved kryds ved 

Tågeskovvej/Rønnedevej 

(◊󠄀 Hvis inden for vejbyg-

gelinje: krav om fremtidig 

omlægning) 

◊󠄀 Tung og bred trafik Tåge-

skovvej i forhold til vejforhold 

kræver ekstra vedligehold i 

fht. rabatfyld 

◊󠄀 Kræver geometrisk ændring 

i helle ved kryds ved Tåge-

skovvej/Rønnedevej 

(◊󠄀 Hvis inden for vejbygge-

linje: krav om fremtidig om-

lægning) 

- gener i anlægs 

  fasen 

◊󠄀 Merkørsel fra ad-

gangsvej til Rønnede-

vej, dog fremkomme-

ligt 

◊󠄀 Påvirker ikke Tåge-

skovvej og Hestehave-

vej samt kryds 

◊󠄀 Vejlukning og vejar-

bejde ved Hestehavevej i 

perioder  

◊󠄀 Påvirker ikke Rønnede-

vej 

◊󠄀 Merkørsel fra adgangsvej til 

Tågeskovvej, dog fremkom-

meligt 

◊󠄀 Påvirker ikke Hestehavevej 

eller Rønnedevej 

- økonomi ◊󠄀 Længste og dyreste 

anlæg inkl. broløsning 

over Krobækken 

◊󠄀 Korteste og billigste an-

læg inkl. vejudvidelse og 

cykelsti 

Ca. 50% billigere end Røn-

nedevej 

◊󠄀 Dyrere anlæg end tilslut-

ning på Hestehavevej. 

Ca. 40% billigere end Røn-

nedevej 

Tabel 1. Bemærkninger til de tre adgangsveje opstillet med en vægtet vurdering indbyrdes. 
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3 Samlet vurdering og anbefaling 

 

Selvom det anlægsteknisk vurderes billigere (med ca. 50%) at etablere adgangsvej til Hestehave-

vej end tilslutning på Rønnedevej, gives der ved denne løsning en adgangsvej for tung kørsel og 

mulige specialkøretøjer, som er til stor ulempe for både vejanlæg og trafiksikkerhed på den mindre 

landevej Tågeskovvej og for Hestehavevej i anlægsperioden. Selvom de lette trafikanter sikres 

med cykelsti efterfølgende, vil trafikken særligt i anlægsfasen udgøre en trafiksikkerhedsmæssig 

ulempe, som er ikke optræder ved adgangsvej til Rønnedevej. 

 

Adgangsvej til Tågeskovvej er også billigere end adgangsvej til Rønnedevej, ca. 40%, og giver 

stort set de samme ulemper i anlægs- og driftsfasen som for Hestehavevej. Cyklister på Hesteha-

vevej stilles ikke anderledes end i dag, og som en fordel, er der ikke trafikale gener i anlægsfasen 

for Hestehavevej. Dog kan der være problemer med oversigten ved udkørsel afhængig af place-

ring. At anlægget er dyrere end tilslutningen på Hestehavevej skyldes især mere vejopbygning pa-

rallelt med Hestehavevej. 

 

Ses der overordnet på at vejprojektet skal gennemgå en anlægs- og driftsfase, gives de bedste be-

tingelser for kørsel med specialkøretøjer og generel trafiksikkerhed ved en udkørsel til Rønnedevej 

i den eksisterende udkørsel ved Rønnedevej 12. 

  

Den følgende personbilstrafik til kompressorstationen i driftsfasen vurderes ikke at udgøre nogen 

særlig ulempe for hverken adgang via Rønnedevej eller Tågeskovvej/Hestehavevej. 

 

For alle adgangsveje vil der under vejprojektets anlægsfase, være gener for trafikafvikling og tra-

fiksikkerhed. 

 

Dog vurderes disse gener for Rønnedevej angående trafikafvikling og trafiksikkerhed mindre end 

for adgangsveje tilsluttet Hestehavevej og Tågeskovvej. Tilmed giver tung kørsel et utilsigtet slid 

på offentlig vej, som formentlig afleder mere drift af vejanlægget.  

 

I et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv, er det ønskeligt at der etableres mest trafiksikkerhed for 

anlægsmidlerne. At adgangsvejen til Rønnedevej er dyrest at anlægge, vurderes dog acceptabelt, 

primært fordi denne løsning har de største fordele i anlægsfasen, men også fordi løsningen for 

fremtiden i den efterfølgende driftsfase viser sig bedre i forhold til tilgængelighed og trafiksikker-

hed.  
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Industri, Jord og Grundvand 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 

Christian Dahl Jacobsen 
79 79 74 62 

cdaj@kolding.dk 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

31. august 2020 - Sagsnr. 18/32163 - Løbenr. 188073-20

Spildevandstilladelse til skylning af gasrør fra landdelen 
(Jylland og Fyn) – Baltic Pipe projektet 

Ansøgningsgrundlag 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med ferskvand og sker fra Egtved til Lillebælt 

og fra Nyborg til Lillebælt. Tømning vil ske i Lillebælt fra Kolding-siden. Testen tager ca. 20 dage pr. 

sektion. 

Fig. 1: De to teststrækninger fra Egtved til Stenderup og tilsvarende fra Nyborg til Middelfart. 

https://www.kolding.dk/
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Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Stålrøret renses i sektioner af ca. 10 km. Først renses røret ved gennemkørsel af en rensegris og en 

mindre mængde vand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret 

med ca. 6.000 m3 filtreret vand til tryktest. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i 

røret ca. 20 dage. Efter testen sendes vandet videre til næste sektion. Det er således de samme 6.000 m3 

vand der genbruges og til sidst udledes i Lillebælt efter en filtrering der fjerner eventuelle svejserester og 

sand m.m. Udledningen tager ca. 6 timer og vil ske på 5 m dybde. 

Samme proces vil ske på Fyn hvorefter vandet pumpes under Lillebælt og ind på byggepladsen ved 

Stenderup. Her filtreres det og udledes som beskrevet ovenfor. 

Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det mest hensigtsmæssigt at foretage udledning 

af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen her er kraftigst og således sikrer en hurtigere 

opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med udledning fra fynssiden.  

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af vand fra gasledningen til Lillebælt ud for 

Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse.

2. Første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes.

3. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm.

4. Der skal inden udledning udtages en spildevandsprøve der analyseres for følgende 10 metaller samt

ilt: Mn, V, Nb, Ti, Cu, Ni, Cr, Mo, B og Fe. Vandet må ikke udledes før kommunen har accepteret

analysen.

5. Der skal udledes i område med min. 5 meters dybde.

6. Når der udledes skal strømretningen være nordgående og dermed væk fra Natura-2000 området.

7. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen.
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Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI i forbindelse med den opdaterede ansøgning. 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 1 døgn. 

Fyn: 
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykprøvevand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 4409 - - 

Mn 64,4 150 5) / 420 5) - 

V 0,2 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 2,5 - - 

Ti 1,8 - - 

Cu 8,3 1 5) / 2 5)

4,9 6) / 4,9 6) 

3 

Ni 11,6 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

1,5 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,2 6,7 5) / 587 - 

B 0,2 94 5) / 2080 - 

* Koncentration af stof i 27 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør.

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration

Jylland: 
Tabel 2: Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 
19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal 

koncentration i 

udledningen (µg/l)* 

Grænseværdi 

(Generel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet 

fortynding 

Fe 2600 - - 

Mn 38,1 150 5) / 420 5) - 

V 0,1 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 1,5 - - 

Ti 1,0 - - 

Cu 4,9 1 5) / 2 5) -
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4,9 6) / 4,9 6) 

Ni 6,9 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

0,9 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,1 6,7 5) / 587 - 

B 0,1 5,8 5) / 145 - 

* Koncentration af stof i 16 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige

sammensætning i ”Inspection certificates” for leverede rør.

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration

6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration

Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Udpumpning sker i løbet af 1 dag og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i skyllevandet 

er minimalt. Filtrering vurderes at være bedste rensning til så store mængder vand. Sammenlignet med 

udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er denne påvirkning meget lille. 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og på tidspunkter hvor strømretningen fører 

væk fra området. Der bliver meget hurtigt dybt ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet 

Snævringen.  

Habitatvurdering 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 
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Kopimodtagere af afgørelsen: 

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

KLAGEVEJLEDNING 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 28. 

september 2020.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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By- og Udviklingsforvaltningen 
Industri, Jord og Grundvand 
Nytorv 11 
6000 Kolding 
kolding.dk 

Christian Dahl Jacobsen 
79 79 74 62 

cdaj@kolding.dk 

Energinet.dk 
V/ rådgiver Jacob Skou, Rambøll 
Miljøstyrelsen 

12. juli 2019 - Sagsnr. 18/32163 - Løbenr. 163396/19

Spildevandstilladelse til skylning af gasrør i Lillebælt – Baltic 
Pipe projektet 

Ansøgningsgrundlag 

Inden den planlagte rørledning kan sættes i drift er det nødvendigt at gennemføre en række tests og 

undersøgelser af rørledningssystemet. Dette gøres med henblik på at sikre, at rørledningen ikke har 

lækager og at svejsninger mm., er korrekt udført. Disse test involverer inspektion med rensegrise og en 

trykprøvning af rørsystemet. Trykprøvningen foretages ved vandfyldning, tryksætning og efterfølgende 

tømning af rørledningen. Vandfyldning planlægges foretaget med vand fra Lillebælt og tømning 

planlægges ligeledes foretaget til Lillebælt. Testen tager 1-2 dage, men man ønsker at røret skal stå med 

vand i 1-2 mdr. 

https://www.kolding.dk/
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Lovhenvisning 

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1) § 28, stk. 1 (direkte udledning til recipient). 

 

Miljømæssige og tekniske forhold 

Ledningen kommer til at ligge fra Gl. Ålbo, syd om Fænø og ind til Fyn. Dette område ligger i Kolding 

Kommune tæt på Natura-2000 området der starter syd for ledningen. Denne del af Lillebælt er meget 

strømfyldt og med en dybde på op til ca. 40 meter. 

Stålrøret på ca. 4000 meter renses først ved gennemkøring af en rensegris samt ca. 20 m3 rensegel og 

lidt havvand.  Alt dette opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Dernæst fyldes røret med ca. 3000 

m3 havvand til tryktest. Det planlægges at indsuge havvand tæt på Jyllandssiden med en hastighed på 

250 – 1000 m3/t. Det tager ca. 12 timer at fylde røret. Der vil være filter foran sugearealet for at undgå 

indsug af sediment og dyr. Der tilsættes ingen kemikalier til vandet. Vandet skal være i røret 1-2 mdr. 

 

Der vil blive foretaget udledning af trykprøvevand én enkelt gang. Udledningen af trykprøvevand 

planlægges foretaget direkte til Lillebælt. Med udgangspunkt i strømforholdene i Lillebælt vurderes det 

mest hensigtsmæssigt at foretage udledning af vandet fra trykprøvningen fra Jyllandssiden, da strømmen 

her er kraftigst og således sikrer en hurtigere opblanding af testvandet. Der arbejdes derfor ikke med 

udledning fra fynssiden.  

 

Der planlægges etableret et midlertidig udløbsrør fra enden af rørledningen ved Stenderup Hage/Gl. Ålbo 

og ud i Lillebælt. Der vil blive udledt på minimum 8 meters dybde for at sikre god opblanding.  

Der vil ligeledes blive sat en diffuser eller lignende på udløbsrøret, så opblandingen af det udledte 

trykprøvevand sker hurtigt og effektivt. Vandet vil ved overgangen fra rørledningen til udløbsrøret blive 

filtreret (typisk filterstørrelse på 50 μm) for eventuelle partikler, som kan være tilbage i trykprøvevandet. 

Udledning planlægges foretaget ved 250 – 300 m3 pr. time, når strømmen i Lillebælt er nordgående og 

dermed væk fra Natura 2000 området ”Lillebælt” (nr. 112).  

 
 

Der meddeles hermed éngangstilladelse til udledning af havvand fra gasledningen til Lillebælt ud 

for Gl. Ålbo med følgende vilkår: 

 

1. Udledningen skal følge den beskrivelse der fremgår af ansøgningsmaterialet og denne tilladelse. 

 

2. Gel DP og første hold skyllevand fra rensning skal opsamles og må ikke udledes. 

 

3. Vandet skal filtreres ved indsugning og udledning, som udgangspunkt med filter på 50 µm. 

 

4. Inden udledning skal iltkoncentrationen i rørvandet måles og værdien oplyses til kommunen. 

 

5. Der skal udledes i område med min. 8 meters dybde. 
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6. Når der udledes skal strømretningen være nordgående og dermed væk fra Natura-2000 området. 

 

7. Ved eventuelle uheld, hvor der er fare for afledning af stoffer/kemikalier ud over det beskrevne, skal 

Energinet straks ringe 112. Energinet skal straks søge at standse udledningen. Energinet skal 

desuden udarbejde en redegørelse over hændelsen. 

 

 

Baggrund 

Der er foretaget en beregning af indholdet af forskellige metaller og iltindhold i det udledte vand. 

Beregningen er udarbejdet af COWI den 29. januar 2018. 

 

Koncentrationerne er sammenholdt med miljøkvalitetskrav, der er angivet i bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 

Koncentrationerne er sammenholdt med de maksimale grænseværdier, da udledningen kun sker én 

enkelt gang, og den maksimalt varer 2 døgn. 

 

De kritiske metaller er kobber og krom(VI). Fortyndingskravet for disse stoffer er henholdsvis 9 og 0,2 

gange. Desuden kan iltkoncentrationen og jernkoncentrationen blive kritiske og kræve en fortynding på 

10. Iltkoncentrationen kan i værste fald være 0 mg/l i det udledte vand, men efter blandingszonen vil den 

ikke være kritisk. 

 

Efter en blandingszone på ca. 36 x 65 meter vil miljøkvalitetskravene være overholdt. Værdierne fremgår 

af tabel 1. 
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Vurdering af miljømæssig påvirkning af recipienten Lillebælt 

 

Kolding Kommune vurderer, at der, ved overholdelse af vilkårene, ikke vil ske væsentlige 

tilstandsændringer af Lillebælt eller væsentlig påvirkning af biologien. Projektet har en meget kortvarig 

karakter. Ind- og udpumpning sker i løbet af 1-2 dage og det er sandsynliggjort at indholdet af metaller i 

skyllevandet er minimalt. Sammenlignet med udledningen fra renseanlæg og afsmitning fra skibe m.m. er 

denne påvirkning meget lille. 

 

Udledningen vil ske ca. 900 meter fra Natura-2000 området og på tidspunkter hvor strømretningen fører 

væk fra området. Der bliver meget hurtigt dybt ud for Gl. Ålbo og strømmen er kraftig, deraf navnet 

Snævringen.  

 

 

Habitatvurdering 

 

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 skal der, før der kan gives spildevandstilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det nærmeste internationale beskyttelsesområder i forhold til udledningspunktet er habitatområdet 

Lillebælt, der ligger 900 meter væk i sydøstlig retning. Der er ikke aktiviteter ved tryktesten, der medfører 

emissioner eller udledninger, der kan forventes at have væsentlige negative påvirkninger af naturtyper 

eller levesteder for beskyttede arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det internationale 

naturbeskyttelsesområde. Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant at foretage en 

nærmere konsekvensvurdering. 

 

Det er således Kolding Kommunes vurdering, at godkendelse af aktiviteten ikke vil medføre væsentlig 

påvirkning af Natura-2000 området, hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter. 

 

Venlig hilsen 

Christian Dahl Jacobsen 

Biolog 

 

Øvrigt 

Denne afgørelse offentliggøres sammen med miljøvurderingsafgørelsen (VVM).  

Miljøstyrelsen er berørt myndighed i denne sag og der er ikke indgået bemærkninger i høringsperioden. 

 

Kopimodtagere 

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; lokal afd.: dnkolding-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, hoved afd.: dn@dn.dk  

 

mailto:sesyd@sst.dk
mailto:dnkolding-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
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Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk lokal afd.: trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace Danmark: info@nordic.greenpeace.org 

KLAGEVEJLEDNING 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 

har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 

http://naevneneshus.dk 

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 

spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 

5600.  

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 9. 

aug. 2019.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 

anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 

1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 

år. 

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 

giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Nytorv 11 
6000 Kolding 

Lars Hede Hansen 
79 79 47 86 

flars@kolding.dk 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: Anni Berndsen 

23. september 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226469/21

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Spidshøj Sø i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 

Beskrivelse 
Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af ca. 50.000 – 100.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 21 dage, fordelt på 5-6 
drænstrenge der oppumper ca. 100-200 m3/t. Det oppumpede grundvand forventes udledt til Spidshøj Sø 
ved udledning til søen. Ledningsstræk og udledningspunkter kan ses på illustrationen herunder:  

Oversigtskortet viser placeringen af udledningspunkterne (gul) til Spidshøj Sø. 
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Udledningen til Spidshøj Sø sker ved udledningen i brinken. Brinken sikres med geotekstil, der dækkes 
med sten eller grus som erosionssikring. Udledningen sker over stensætningen, så vandet iltes ved løb 
over stenene.   
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,095mg/l) sammenlignet med søens (0,036mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Spidshøj Sø. 
 
Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.606, beliggende ca. 200 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af Spidshøj Sø fra Natur og Vand 
Udledningen af oppumpet grundvand til Spidshøj Sø vil ske i sommerhalvåret, hvor vandtemperaturen er 
betydeligt højere end det oppumpede grundvand (ca. 8 grader). Kommunen vurderer imidlertid, at den 
forventede sænkning af vandtemperaturen i søen ikke vil få afgørende betydning for søens økologi, da 
temperatursænkningen er midlertidig. Med den ansøgte udledningsmetode vurderes søens tilstand i øvrigt 
ikke at forringes. 
 
Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Spidshøj sø. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 100.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 21 dage.   
 

2. Udledning sker i brinken ved Spidshøj Sø, efter at være ledt gennem en sedimentationscontainer, 
over ovennævnte erosionssikring.  
  

3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på brinken eller søen.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Spidshøj Sø.  
 

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  
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8. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og søen. I 
det tilfælde der observeres skader på brinker, sø eller lignende eller anlægget ikke fungerer som 
tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af om 
grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 79 
79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  
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KLAGEVEJLEDNING          
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7 december 2021, kl. 12.00.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
– 
Venlig hilsen 
 
Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
Att.: Anni Berndsen 

18. oktober 2021 - Sagsnr. 21/23812 - Løbenr. 226476/21

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra 
grundvandssænkning til Drabæks Mølleå i forbindelse med 
anlæg af Baltic Pipe 

Energinet ansøger om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig 
grundvandssænkning, i forbindelse med anlægget af en ny gasrørledning, Baltic Pipe. Der ansøges om en 
tilladelse til udledning af op til 480.000 m3 vand i løbet af en periode på ca. 40 dage, fordelt på 20-30 
boringer der oppumper op til 1.000 m3/t. Det oppumpede grundvand ønskes ledt til Drabæks Mølleå. 
Inden udledning ledes vandet gennem et sæt containere, hvori den første container ilter vandet, mens den 
anden container fungerer som en sedimentationscontainer. Der etableres 5-6 sæt containere, der 
placeres med ca. 50 meters afstand, som illustreret herunder. Udledningen sker over geotekstil fastgjort 
på vandløbets skråninger, så risikoen for erosion minimeres.   

Oversigtskortet viser strækningen (orange linje) med den forventede placering af 
sedimentationscontainere (Blå/hvide kasser). Udledningen sker til vandløbet fra hver enkelt 
sedimentationscontainer.  
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Nærmeste vandforsyningsboring er DGU nummer 133.1043, beliggende ca. 400 meter fra 
grundvandssænkningen. Det forventes ikke, at grundvandssænkningen vil have en indvirkning på 
vandforsyningsboringen. 
 
Vurdering af vandløbet 
Der vil samlet set maksimalt blive udledt 280 l/s til vandløbet, - fordelt over 5-6 udledningssteder, - fordelt 
over en strækning på 200 – 250 meter. Ved hvert udledningssted vil der således maksimalt blive udledt 
mellem 45 og 56 l/s. 
 
De karakteristiske afstrømninger i Drabæks Mølleå på det pågældende sted er beregnet til følgende: 
 
Sommermedianminimum: 15,5 l/s 
Sommermedianmaksimum: 155,5 l/s 
Vintermedianmaksimum: 778 l/s 
 
Der er således tale om et vandløb, hvor vandføringen over året svinger meget. På trods af dette er der 
ved tidligere besigtigelser af vandløbet ikke observeret erosion af brinkerne eller andre tegn på hydraulisk 
overbelastning. Det vurderes derfor, at vandløbet på den givne strækning er relativt robust. 
 
Det vurderes derfor, at ovenstående midlertidige udledninger af vand fra afværgepumpningen, hvis 
nedenstående vilkår overholdes, vil kunne ske uden væsentlig merbelastning af vandløbet. Udledningerne 
vurderes heller ikke at forøge risikoen væsentligt for at vandløbet neden for udledningerne svømmer over. 
 
Det oppumpede grundvand er terrænnært grundvand, med en svagt forhøjet mængde FE-total (ca. 
0,87mg/l) sammenlignet med Drabæks Mølleå (0,49mg/l). Det vurderes ikke, at FE-koncentrationen i det 
oppumpede grundvand vil have en miljømæssig påvirkning af Drabæks Mølleå. 
 
Temperaturen på det oppumpede grundvand vil formentlig være under 10 grader. Gennem vandets vej 
gennem de to ovennævnte containere vil temperaturen stige noget, hvis lufttemperaturen er højere end 10 
grader. Selv ved lufttemperaturer på 20 grader vurderes det, at det udledte vand ikke overstiger 15 grader. 
Og dette vurderes til ikke at være kritisk i forhold til fiske- og smådyrslivet i vandløbet. 
 
Tilladelse til udledning af vand fra afværgepumpning 
Der meddeles hermed tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Drabæks Mølleå. 

Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 281. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

1. Der må maksimalt udledes 480.000 m3 oppumpet grundvand over en periode på 40 dage.   
 

2. Udledning sker via 5-6 sæt af containere, der forestår iltning og sedimentation.  
  

 
1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse  
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3. Der må ikke udledes andet end vandet fra afværgepumpningen. Vandet må ikke have en anden 
sammensætning end hvad der normalt kan forventes på baggrund af de fremsendte 
vandanalyser.  

 
4. Udledningen må ikke indeholde suspenderede partikler. Eventuelle suspenderede partikler skal 

sedimenteres inden udledningen.  
 

5. Der må ikke ske skader på vandløb, brinker eller vandløbet. Udledningen skal ske således, at 
erosion af vandløbet undgås.  
  

6. Der må ikke forekomme synlige aflejringer eller udfældninger af okker. 
 

7. Der skal foretages foranstaltninger under anlægsfasen, så der ikke sker forurening eller udledning 
af sand, grus, ler, olie eller andet uønsket materiale til Drabæks Mølleå.  
 

8. 14 dage inden udledningen af vandet fra afværgepumpningen påbegyndes udledt til Drabæks 
Mølleå skal Energinet via mail give besked til Kolding Kommune. Mail sendes til hhv. 
vandloeb@kolding.dk og spildevand@kolding.dk 
 

9. Energinet er ansvarlig for drift og vedligehold af ledninger der anvendes til afværgepumpningen 
med tilhørende udløb. Der skal dagligt føres tilsyn med containere, udledningspunkter og 
vandløbet. I det tilfælde der observeres skader på brinker, vandløb eller lignende eller anlægget 
ikke fungerer som tiltænkt, skal Kolding Kommune straks kontaktes, med henblik på vurdering af 
om grundvandssænkningen bør standses. Kolding Kommunes Spildevandsteam kan kontakte på 
79 79 69 99 inden for kommunens normale arbejdstider.  
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KLAGEVEJLEDNING 

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der 
har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på 
http://naevneneshus.dk 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår 
spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 
5600.  

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest 
tirsdag d. 7. december 2021, kl. 12.00.  

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en 
anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 
1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert 
år. 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet 
af fristen, afvises klagen. 

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 

– 
Venlig hilsen 

Lars Hede Hansen 
Miljømedarbejder

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
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Att: Joachim Raben-Lavetzau, xjrl@energinet.dk

Tilladelse til udledning af trykprøvevand til Storebælt 

I forbindelse med etablering af Baltic Pipe, skal en ny gasrørledning mellem Skellerup og Nor-
denhuse i Nyborg Kommune sættes i drift. Vandet fra denne trykprøvning af rørledningen øn-
skes afledt til Storebælt.

Nyborg Kommune modtog den 19. marts 2020  ansøgning fra Energinet om udledning af 
trykprøvevand til Storebælt samt korrigeret udgave af ansøgningen den 13. maj 2020.

Den 15. september 2021 fremsender Energinet en ny ansøgning om tilladelse til udledning af 
trykprøvningsvandet da den detaljerede planlægning viser, at der vil være tale om en større 
vandmængde end tidligere ansøgt og dertil fra en kortere strækning.  

Nyborg Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udledning af trykprøvevand fra gasrør-
ledning på en 36 km lang strækning fra Brylle og frem til Storebælt.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. Tilladelsen meddeles på 
følgende vilkår:

1. Tilladelsen er midlertidig og udløber den 31. december 2022.

2. Den udledte vandmængde må maksimalt udgøre 18.000 m³ med en pumpeydelse på mak-
simalt 175 m³/t.

3. Den samlede udledningen skal være afsluttet senest 10 døgn efter at udledningen er påbe-
gyndt.

3. Udledning skal finde sted på en vanddybde på min 1,5 m i Storebælt og indrettet med en
opadrette stråle (montering af et ”knæ” på udløbsledningen).

4. Udledningen må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt
omfang eller uæstetiske forhold ved udledningspunktet.

5. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund eller ophobning af sand eller andre
partikler i Storebælt.

6. Hvis udledningen af trykprøvevand efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører uaccep-
table effekter i berørte vandområde kan tilsynsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres
afhjælpende foranstaltninger.

6. Trykprøvevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der er beskrevet i ansøgnings-
materialet.

7. Nyborg Kommune skal orienteres skriftligt om udledningstidspunktet, når dato og tidspunkt
er fastlagt og når udledningen er afsluttet. Der skal ligeledes fremsendes et kort med angi-
velse af udledningspunktet i Storebælt.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

mailto:xjrl@energinet.dk
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8.  Det skal sikres at offentligheden ikke bliver afskåret fra at benytte stranden i perioden for 
udledningen. Muligheden for at passere området skal udføres forsvarligt.

9.  Grundejere og offentligheden skal orienteres om udledningen ved opslag på informations- 
tavler i området.      

10.Der skal indhentes accept fra de enkelte grundejere, hvis de påvirkes af udledningen, her      
under ved udlægning af slange m.v.

Beskrivelse og vurdering
Som en del af Baltic Pipe projektet er Energinet i gang med at udbygge det danske naturgasnet 
i forhold til forventningen om at skulle transportere op til 10 BCM (milliarder af Nm³) gas om 
året fra gasfelterne i Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte offshore ledning til Polen.

Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Fyn, herunder en ledning fra 
Skellerup og frem til Nordenhuse i Nyborg Kommune.

Inden den planlagte gasrørledning fra Skellerup til Nordenhuse kan sættes i drift, er det nød-
vendigt at gennemføre klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, 
trykprøvning og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvningen foretages for at verifice-
re rørledningssystemets tæthed og styrke.

Rørledningen består af 18 m lange sammensvejsede rør, der indvendigt er belagt med hærdet 
epoxy. Hvor rørstykkerne sammensvejses, vil stållegeringen indvendigt være blottet over et 
kort stykke på ca. 10 cm. På hele strækningen i alt 36 km udgør det samlede areal af blottet 
stållegering således i alt ca. 574 m2.

Trykprøvningen finder sted ved en proces, der består i vandpåfyldning, rensning, trykprøvning 
og tømning. Der skal bruges rent partikelfrit ferskvand til trykprøvningen, og der tilsættes ikke 
stoffer til vandet. Der forventes benyttet råvand fra vandværk eller fra grusgrav. Vandfyldningen 
med ferskvand og trykprøvning vil blive foretaget i sektioner af varierende længde og derfor 
med varierende vandvolumener.. På grund af den pressede tidsplan vil der være behov for at 
flere sektioner trykprøves inden for samme tidsrum. Dette betyder at der vil være behov for en 
samlet udledt vandmængde på 18.000 m3 og ikke som tidligere anført i alt 6.000 m3.

Inden påfyldning af vand til trykprøvningen renses rørledningen for partikulært materiale så 
som jordpartikler og støv, der kan være blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt 
svejseslagger.

Vandkvaliteten i form af måling for partikler bestemmes ved første påfyldning. To rørsektioner 
af ca. 10-12 km fyldes op parallelt. Efterfølgende rørsektioner fyldes med vand fra foregående 
sektioner og toppes op med efter behov til det maksimale vandvolumen på 10.000 m3 (afhæn-
gig af sektionernes længde). Der foretages filtrering inde viderepumpning til næste rørsektioner 
for at fjerne partikler/slagge. På grundlag heraf er estimeret at den samlede vandmængde fra 
samtlige rørsektioner vil være omkring 18.000 m3.

Efter trykprøvningen af en rørsektion pumpes vandet videre til næste sektion, således at vand-
volumenet i videst muligt omfang genbruges. Udledningen skal/vil eventuelt ske i flere portio-
ner.

Vandmængden udledes på minimum 1-2 meters vanddybde hvilket vil sikre en god opblanding 
i udledningspunktet.

Inden udledning af trykvandet til havet finder sted, fjernes partikulært materiale ved filtrering 
gennem et 50 μm filter.
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Mængden af vand, der skal bruges til trykprøvningen, er som tidligere anført omkring 18.000 
m3. Selve udledningen forventes gennemført i flere portioner – i størrelsesordenen 2-3 stk. af-
hængig af tidspunkt for endelig godkendelse af de udførte tests. Hver udledning vil ske med en 
forventet pumpeydelse på maks. 175 m3/t via et udløbsledning med en diameter på 25 cm 
(Ø250), alternativet anvendes en udløbsledning med en diameter på 20 cm (Ø200) hvor pum-
peydelsen så bliver 115 m3/t. Med de maksimale angivne pumpeydelser er det beregnet at 
udledningshastigheden fra begge typer ledninger maksimalt vil udgøre 1 m/s. En vandstråle der 
udledes ved 1 m/s vil nå overfladen efter 1-2 m, hvorefter der ikke forventes at kunne ske no-
gen form for eroderende virkning fra udledningen.  

Udledningen kan såfremt alle 18.000 m3 udledes sammenhængende uden afbrydelser  vil dette 
kunne ske mellem 4½ døgn (Ø250 og 175 m3/t) og 6½ døgn (Ø200 og 115 m3/t). Det er dog 
mest sandsynligt jf. det oplyste i ansøgningsmaterialet at udledningen vil blive gennemført i 
flere mindre portioner.

Der vil foregå en vis grad af korrosion af stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. 
Korrosionen betyder, at der vil være et mindre indhold af opløste stoffer fra stållegeringen i 
vandvolumenet.

Udledningen til Storebælt forventes at finde sted inden for perioden oktober – til december 
2021. Grundet projektets tidsmæssige udfordringer og den igangværende tilladelsesproces 
ansøges imidlertid om tilladelse til udledning trykprøvevandet helt frem til udgangen af 2022.

Vandområdeplan 2015-2021
I Vandområdeplan 2015 – 2021 er målsætningen, nuværende tilstand samt indsatskrav for Sto-
rebælt:

Målsætning

God økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Nuværende tilstand (nordlige Storebælt)

Moderat økologisk tilstand

God kemisk tilstand

Natura 2000
Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, at der skal foretages en 
vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gæl-
der også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000 områder, men som kan have betyd-
ning ind i Natura 2000 området.

Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H100 ”Det centrale Storebælt og Vresen”, 
hvor udpegningsgrundlaget er stenrev og marsvin. Udledning af trykprøvevand skal finde sted i 
den nordligste afgræsning af Habitatområdet, som det fremgår af nedenstående oversigtskort.  
Længere mod nord ca. 10 km fra udledningslokaliteten er Habitatområde 93: ”Havet mellem 
Romsø og Hindsholm samt Romsø” beliggende. Området er et fuglebeskyttelsesområde.
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Oversigtskort: Udledningspunkt ved Nordenhuse, 5800 Nyborg. (Habitatområde H100 er angivet med 
grøn skravering).

Nyborg Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følgevirkninger for 
omgivelserne på baggrund af den relative lille udledning og minimale forureningsniveau. 

Dertil at der sikres en betydelig fortynding og dermed en meget begrænset blandingszone ved 
maksimal udledning af 175 m3/t  d.v.s en udledning af trykprøvevandet over minimum 6-7 døgn.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves 
dog ikke.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport inklusiv Natura 2000 konsekvensvurdering og 
givet en VVM-tilladelse til projektet. Miljøkonsekvensrapporten, VVM-tilladelsen, samt øvrige 
dokumenter fra den samlede miljøvurderingsproces kan ses her: https://mst.dk/natur-
vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 31. juli ophævet og hjemvist § 25-tilladelsen for Baltic 
Pipe projektet til fornyet behandling. Miljøstyrelsen har efterfølgende givet tilladelse til, at arbej-
det med etablering af rørledningen kan fortsætte på konkrete strækninger herunder stræknin-
gen over det østlige Fyn fra Brylle til Nyborg linjeventilstation.

Trykprøvning af rørledningen er en integreret del af anlægsarbejdet, og det er efterfølgende 
nødvendigt at komme af med trykprøvevandet. På forespørgsel fra Energinet har Miljøstyrelsen 
oplyst, at det er kommunerne, der er myndighed for udledninger til havet, og at Energinet derfor 
skal ansøge kommunen om tilladelse til udledning. 
Nyborg kommune agter at udstede en tilladelse, som kan træde i kraft samtidigt med den nye § 
25-tilladelse, da en udledningstilladelse træder i stedet for § 25-tilladelsen, hvad angår den 
konkrete udledning. Miljøstyrelsen ønsker således at se udkastet til udledningstilladelsen inden 
de udarbejder en ny § 25-tilladelse.

Miljøvurdering
Da rørledningen er renset inden vandfyldning og filtreret inden udledning, så vil trykprøvevan-
det kun indeholde de opløste restprodukter, som kan dannes ved korrosion af rørledningen 
lokalt ved sammensvejsningerne, hvor der ikke er indvendig epoxybelægning.

NORDENHUSE

DINESTRUP

BOVENSE

SKALKENDRUP

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe/
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Det vurderes at den samlede korrosion for hele strækningen på ca. 36 km mellem Brylle og 
Nordenhuse/Storebælt, hvor hver ny strækning eksponeres i op til 20 døgn, resulterer i frigivel-
se af op til ca.12 kg korrosionsprodukter.

Stållegeringen består primært af jern, men har et indhold af andre stoffer. De forventede mak-
simale koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet på baggrund af sam-
mensætningen af stållegeringen for leverede rør til rørledningen og mængden af frigivne korro-
sionsprodukter på 12 kg. Resultatet af beregningen er gengivet i Tabel 1 nedenfor, tabel 1 er 
fra ansøgningen.
Tabel 1 Beregnet maksimal koncentration af stoffer fra 12 kg korrosionsprodukt i 18.000 m3 vand til ud-
ledning. Indholdet af stoffer i rørenes stållegering er baseret på rørenes medfølgende inspektionscertifi-
kater

Mn V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B Fe

Wt % 1,43 0,004 0,056 0,039 0,185 0,257 0,034 0,005 0,005 97,985

g i 12 kg 172 0,48 6,72 4,68 22,2 30,84 4,08 0,6 0,6 11758,2

Konc i 18.000 m3 
(g/l)

9,5E-06 2,7E-08 3,7E-07 2,6E-07 1,2E-06 1,7E-06 2,3E-07 3,1E-08 3,3E-08 0,7E-3

µg/l  9,5 0,0 0,4 0,3 1,2 1,7 0,2 0,0 0,0   653,2

I tabel 2 fremgår det beregnede indhold af stoffer i udledningsvandet sammenholdt med de 
anførte grænseværdier iht. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 1625 af 19/12/2017. I tabel 2 er ligeledes vist 
den påkrævede fortynding anført. Som det fremgår, er der ikke behov for fortynding for at over-
holde de angivne grænseværdier. Ved udledning i 1-2 m dybde sikres en god fortynding af det 
udledte vand. Tabel 2 er fra ansøgningen.
Tabel 1 Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykvand og grænseværdier i henhold til Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 og 

påkrævet fortynding.

Stof Maksimal koncentra-
tion i udledningen 
(µg/l)*

Grænseværdi (Gene-
rel/maksimum) (BEK 
1625) (µg/l)

Påkrævet fortynding

Fe 653 - -
Mn   9,5 150 5) / 420 5) -
V 0,0 4,5 5) / 57,8 -
Nb 0,4 - -
Ti 0,3 - -
Cu 1,2 1 5) / 2 5)

4,9 6) / 4,9 6)

-

Ni 1,7 8,6 / 34 -
Cr VI
Cr III

0,3 3,4 / 17
3,4 / 124

-

Mo 0,0 6,7 5) / 587 -
B 0,0 94 5) / 2080 5) -
* Koncentration af stof i 12 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige sammensætning i 
”Inspection certificates” for leverede rør.
5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration
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Da trykprøvevandet pumpes fra sektion til sektion, vil der sker en vis iltning af vandet og derfor 
forventes det ikke at iltkoncentrationen ikke at falde væsentligt. Der forventes derfor ikke nogen 
negativ påvirkning af iltkoncentrationen i udledningspunktet

Samlet vurdering

Koncentrationer for samtlige opløste metaller vil ligge under de miljøkvalitetskrav, der er angi-
vet i bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand. For ilt og jern vil koncentrationerne ligeledes ligge 
under kvalitetskravene. Udledningen vurderes dermed ikke væsentlig. Det vurderes, at udled-
ningen af metaller i de angivne koncentrationer ikke vil påvirke havmiljøet, herunder også kvali-
tetselementerne klorofyl, ålegræs og bunddyr. Det vurderes samlet, at udledningen ikke inde-
bærer risiko for direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, der medfører, at aktuel 
tilstand forringes, eller at fastlagte miljømål ikke kan opnås, jf. lov om vandplanlægning. Over-
holdelse af miljøkvalitetskravene sikrer derfor, at der ikke vil være en påvirkning uagtet tids-
punktet for udledningen. 

Udledningen af trykprøvevand sker inden for Natura 2000-område nr. 116, men uden for ud-
pegede habitatnaturtyper. Påvirkning af fuglebeskyttelsesområderne som følge af aktiviteter i 
forbindelse med udledningen af trykprøvevand uden metaller over grænseværdierne vurderes 
at kunne udelukkes på grund af afstanden på mindst 11 km. 

Udledningsvandet består af rent grundvand, der inden udledningen er filtreret gennem et 50 μm 
filter, og derfor er frit for partikler. Trykprøvevandet skal udledes på minimum 1-2 m vanddybde 
med en vandhastighed på 1 m/s i udløbspunktet og vil blive udledt på sandbund uden for de 
kortlagt stenrevsområder. For yderligere at sikre mod eroderende forhold i og omkring udled-
ningspunktet finder Nyborg Kommune at der må stilles krav om montering af vinkelrør/”knæ”, 
der sikre opadrettet vandstråle.

Afstanden til nærmeste kortlagte stenrevsområde er minimum 100 m. Trykprøvevandet forven-
tes at befinde sig i gasrørledningen i gennemsnitligt 20 dage og vil derfor indeholde en mindre 
mængde korrosionsprodukter fra eksponerede stålrør omkring svejsninger på gasrørets inder-
side. 

Korrosionsproduktet i det udledte trykprøvevand vil indeholde en minimal mængde metaller i 
opløsning. De maksimale mængder af metaller er beregnet og ligger for alle stoffer under de 
gældende grænseværdier i Bek. Nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vand-
løb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. Tabel 2. 

Det ses af tabellen, at der ikke er overskridelser af grænseværdierne for udledningen fra Østfyn 
til Storebælt, og det kan udelukkes at udledning af metaller til recipienten kan påvirke Natura 
2000-området væsentligt uanset om strømretningen i Storebælt er nord- eller sydgående. Da 
udledningen er af drikkevandskvalitet og er partikelfrit og udledes i et vegetationsfrit område 
med sandbund mindst 100 m fra kortlagte stenrev, vurderes det, at Natura 2000-området ikke 
vil blive påvirket væsentligt af det udledte trykprøvevand. 

Det vurderes, at udledningen ikke at være til hinder for opfyldelse af Vandplanens målsætnin-
ger for det berørte vandområde.
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Høring

Udkastet til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger og der er indkommet følgende be-
mærkninger ……

Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis:

• der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg
• der skal gennemføres en anden spildevandsafledning som følge af en spildevandsplan   
• der er andre miljømæssige forhold, som gør, at udledningen ikke kan tillades længere 

Lovgrundlag og klagevejledning 

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. For klagevejledning, se bilag. 

Lovhenvisning 

• Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttel-  
  se. 
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 
  og grundvand, nr. 1625 af 19. december 2017. 
• Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internatio-
  nale beskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter. 

Klagevejledning

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter den x. oktober 2021, hvor afgørelsen bliver annonceret på 
Nyborg kommunes hjemmeside. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen se-
nest den z. november 2021.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag.

Hvordan
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på kla-
geportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nyborg Kommune i 
Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Nyborg Kommune. Hvis 
Nyborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i næv-
net via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Nyborg Kommune, Nør-
revoldgade 9, 5800 Nyborg, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Nyborg Kommune videresender din anmodning til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via 
Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:
• afgørelsens adressat
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• Danmark Fiskeriforening
• Ferskvandsfiskeriforeningen
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
• lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative
  interesser
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af 
  natur og miljø som hovedformål
• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formå

Sagsanlæg
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at 
endelig afgørelse foreligger.

Bemærk, at tilladelsen ikke må udnyttes før klagefristens udløb. En evt. klage har opsættende 
virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Du vil blive underrettet 
hvis vi modtager en klage af anden side.

Aktindsigt
Nyborg Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, her-
under for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Lars-Ole Christensen
Sagsbehandler, biolog

Bilag
Ansøgning inkl. bilag fra Energinet af 13. maj 2020
Brev fra Miljøstyrelsen af 18. juni 2021 incl. bilag.
Supplerende ansøgning  inkl. bilag fra Energinet af 15. september 2021  
Supplerende ansøgning af 8. oktober 2021 fra Energinet: præcisering vedr. gennemførelse af 
udledningen af trykprøvningsvandet.

http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, dnnyborg@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk og fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; sydvestjylland@friluftsraadet.dk
Østfyns museer (Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Bernt Wind, bpwi@fiskeristyrelsen.dk

mailto:dn@dn.dk
mailto:dnnyborg@dn.dk
mailto:post@sportsfiskeren.dk
mailto:fyn@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:sydvestjylland@friluftsraadet.dk
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:bpwi@fiskeristyrelsen.dk
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Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

CVR 28980671 

Tilladelse til at udledning af vej-, overflade og tagvand til Krobækken 
fra vej og kompresserstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje. 

Matr.nr.: 1b, 1i o1p Tågeskov By, Everdrup 

Vi giver jer tilladelse til at udlede tag og overfladevand fra ny 
kompresserstation samt vejvand fra nyanlagt vej på Hestehavevej 2, 4733 
Tappernøje i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28 stk. 1. 

Vær opmærksom på 
Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år fra dags dato, ellers skal der 
søges på ny. 

Befæstelsen inden for området må ikke øges i forhold til oplysningerne i 
ansøgningen, uden forudgående tilladelse fra Næstved Kommune. 

Når arbejdet er afsluttet, skal I sende en tegning ”som udført” til os. 

KLAGEVEJLEDNING 
Kommunens afgørelse vedrørende tag- og overfladevand kan ikke 
påklages til anden administrativ myndighed jfr. § 18 stk.3 i 
spildevandsbekendtgørelsen2 

Kommunens afgørelse vedrørende vejvandet kan i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger og det betyder, at en eventuel klage skal være 
indgivet til klagenævnet senest den 25.11.2019. 

I skal klage digitalt via Klageportalen, som I finder på 
www.naevneneshus.dk. I vælger det nævn, I vil klage til og logger på 
klageportalen med Nemid. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. I skal betale et klagegebyr og en klage bliver 

1 LBK nr. 681 af 02. juli 2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
2 BEK nr. 951 af 13. september 2019 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 

Center for Plan og Miljø 
Team Vand og Natur 

Næstved Kommune 
5588 5588 

www.naestved.dk 

Dato 
28-10-2019 

Sagsnr. 
06.01.05-P19-39-19 

Sagsbehandler 
Birgitte Jensen 
+455588 6152 

13
70

92
48
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http://www.naevneneshus.dk/
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først registreret i Klageportalen, når det er indbetalt (se mere om 
gebyrordningen på www.naevneneshus.dk). 
 
Når vi har modtaget besked om, at der er indgivet klage, får I vores 
bemærkninger til klagen tilsendt. Vi indsender herefter vores 
bemærkninger til klagenævnet med de dokumenter, der er indgået ved 
sagens behandling. 
 
Tilladelsen kan også prøves hos domstolene indenfor 6 måneder ifølge § 
101 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Hvis I vil begynde anlægsarbejdet inden klagefristen udløber, så skal I 
være opmærksomme på, at det sker på eget ansvar. 
 
Desuden skal vi oplyse jer om, at I har ret til aktindsigt. 
 
VILKÅR 
Denne tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand fra et 
reduceret areal på 6,05 ha via regnvandsbassin 1 og vejvand fra et 
reduceret areal på 0,53 ha via regnvandsbassin 2 fra matr.nr. 1b, 1i o1p 
Tågeskov By, Everdrup til Krobæk i fælles udløbspunkt (DKTM3 
koordinater) x: 615213.5315, Y: 1120465.3958 jfr. ansøgning af 24-10-
2019. 
 
Generelle vilkår 
 
1. Anlægget skal dimensioneres og etableres som beskrevet i 

ansøgningen, hvis oplysningerne i ansøgningen strider mod nogle af 
nedenstående vilkår, skal du følge vilkårene. 
 

2. Tilladelsen skal være udnyttet indenfor 3 år, ellers skal der søges på ny. 
 

3. Der skal fremsendes færdigmelding og kloaktegning ”som udført” for 

det færdige kloakanlæg. Færdigmeldingerne sendes til Næstved 
Kommune. 

 
4. Et eksemplar af tilladelsen inklusiv opdaterede kloaktegninger skal 

findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. 
 

5. Ved driftsuheld, spild eller andet, hvor der er fare for, at forurenende 
stoffer løber til Krobæk, skal virksomheden øjeblikkeligt  

• afproppe udløbet til Krobæk,  
• kontakte beredskabet (112), samt  
• hurtigst muligt orientere Næstved Kommunes vandløbsmyndighed. 

 
6. Næstved Kommune kan jf. §30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår 

fastsat i tilladelsen eller påbyde ændringer af anlægget, hvis 
udledningen giver anledning til forurening af vandløbet. 
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Indretning 
 
7. Inden udledning til Krobæk, skal vandet ledes gennem 

forsinkelsesbassiner. 
  

8. Beregningerne af bassinstørrelserne skal ske i Spildevandskomiteens 
opdaterede regneark til skrift 30 af 2016. 
Ved beregningerne skal nedenstående lægges til grund: 

• Koordinater for udledningspunktet. 
• Gentagelsesperiode: Hvert 5 år. 
• Sikkerhedsfaktor: 1,3.  
• Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8.  
• Afskærende ledningskapacitet: 0,33 l/s/red ha. 
• Effekten af koblede regn skal medregnes. 
 
9. Forsinkelsesbassinerne skal etableres, så de lever op til BAT. Det vil 

sige, at bassinerne skal have samme renseeffekt som bassiner 
dimensioneret i henhold til ”Faktablad om dimensionering af våde 

regnvandsbassiner” Ålborg Universitet 2012”.  
 
10. Forsinkelsesbassinerne skal etableres med et ”teknisk forbassiner”, 

som kan fungere som sandfang og olieudskiller. Udløbene fra 
”forbassinerne” eller ”hovedbassinerne” skal være dykket og de skal 

være placeret, så de ikke fryser om vinteren. 
 
11.Endelige beregninger af volumen på sandfangene/olieudskillerne og 

forsinkelsesbassinerne samt oplysninger om hvilke droslinger der 
vælges, skal sendes til Næstved Kommune, inden anlægget tages i 
anvendelse.  

 
12. Afløb fra bassinerne skal kunne afproppes i tilfælde af, at der sker uheld 

med miljøfremmede stoffer. 
 
13. Brinkerne og bunden i Krobækken skal i udledningspunktet sikres mod 

erosion med stensikring (natursten) af bund og anlæg. Vandløbets profil 
må ikke ændres. Forud for at udløbet etableres, skal, bygherre 
fremsende forslag til sikring til Næstved Kommunens 
vandløbsmyndighed. Næstved Kommune skal godkende forslaget.  

 
Drift 
 
14. Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for 

forsinkelsesbassinerne og droslingen.  
 
15. Forsinkelsesbassinerne skal oprenses, når deres effektive volumen er 

reduceret til 90%, så deres effektive forsinkelses volumen og 
vanddybden i den permanente våde del af bassinet opretholdes.  
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Egenkontrol 
 
16. Den permanente vanddybde i forsinkelsesbassinerne og bassinernes 

effektive forsinkelsesvolumen skal kontrolleres minimum 1 gang om 
året og tiere, hvis der er behov for det. 

 
17. Der skal føres journal over tilsyn og tømning af forsinkelsesbassinerne. 

Journalen skal indeholde: 
• Navn på den tilsynsførende 
• Dato for tilsyn 
• Aktiviteter i forbindelse med tilsynet, f.eks. tømning af sandfang m.m. 
• Journalen skal opbevares mindst 5 år og skal være tilgængelig for 

tilsynsmyndigheden. 
 

GRUNDLAG 
Anvendt materiale 
 

• Revideret ansøgning af 24-10 2019  
• Supplerende oplysninger (herunder recipientvurdering) af 11-10 

2019  
• Supplerende oplysninger (herunder vurdering af behov for VVM- 

screening) af 21-10-2019  
• Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af juli 2019. 

 
Vedlagt bilag til ansøgningen: 

• Kort over afløbsforhold 
• Ansøgningsskema for udledning af regnvand for udløbspunkt vest 

og øst 
• Udfyldt dimensioneringsark for bassin 1 og 2 
• Tværsnit af bassin 1 

 
 
BAGGRUND 
 
Projektet 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem 
Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den forbindelse skal der etableres en 
kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup. Projektet er omfattet af ”Landsplandirektivet for Baltic Pipe” af 

juli 2019. 
  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. 
Herudover skal der etableres en ny-asfalteret adgangsvej fra Rønnedevej 
til kompressorstationen. 
 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i 
forbindelse med projektet.  
 
Området ligger udenfor NK-Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand 
skal derfor håndteres lokalt og ledes til det nærliggende vandløb 
Krobækken.  
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Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området 
ved kompressorstationen samt adgangsvejen. Der ansøges om at etablere 
et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. Udledningspunktet 
samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt 
tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
 
 
 

 
 
 
Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet 
i nedenstående tabel. 

Udløbspunkt Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

Tabel 1.: Koordinater for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 
 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms 
samt bund og sider sikres med stensætning og erosionsmåtter. 
 
Regnvand 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken 
via et udløbspunkt på den vestlige side af Krobækken.  
 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet 
kunne nedsives lokalt indenfor projektområdet. De geotekniske 
undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en 
løsningsmulighed.  
 
Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne.  
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt 
følgende afløbskoefficienter afhængigt af arealanvendelsen. 
 
Tætte belægninger, φ = 1,0 
Grusbelægninger, φ = 0,6 
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Grønne arealer, φ = 0,1 
 
Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for 
oplandene til bassinerne fremgår af nedenstående tabel. 
 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

Tabel 2 Arealer til udløbspunkt vest 
 
Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. 
Bassinerne opbygges efter Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og 
hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. Udløbsbygværket fra 
bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. 
Bassinerne udføres med tæt bund.  
 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken 
fastsat til 0,33 l/s/red ha. Alle bassiner dimensioneres efter en 
gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin 
dimensionering.  
 
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret 
overløb over kronekant af bassinerne.  
 
Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets 
landsplandirektiv for gastransmissionsledningen Baltic Pipe. 
Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som kompressorstationen 
og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning 
som kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt 
lokalplan og landzonetilladelser for området. 
 
I landsplandirektivets kapitel 4 – Kompressorstation for Everdrup i 
Næstved Kommune - § 12 står:  
”§ 12. Reglerne i dette kapitel har til formål at udlægge et areal i landzone 
til en kompressorstation ved Everdrup i Næstved Kommune. 
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 13-16 tillægges retsvirkning som 
kommuneplan, og bygge- og anlægsarbejder, der er forudsat i §§ 14-16, 
kan iværksættes uden lokalplan og uden landzonetilladelse efter lovens § 
35, stk. 1.”    
 
Vandområde 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben 
privat vandløb. Nedstrøms er Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken 
har udløb i Præstø Fjord. 
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Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens 
vandområdeplan for Sjælland. Dette miljømål er opfyldt på nuværende 
tidspunkt.  
 
Data for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på 
delstrækninger af vandløbet er tale om høj tilstand (niveauet over god 
tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med 
mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 og DVFI-målinger på 6 og 7. 
Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om 
et særdeles godt og værdifuldt vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale 
lystfiskere.  
 
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen med, at vandløbet er 
et skovvandløb med gode fysiske forhold. Der er målt et fysisk indeks efter 
metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI på 36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For 
kvalitetselementerne ålegræs og klorofyl er tilstanden hhv. moderat og 
ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at 
reducere N-belastningen af fjorden med knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal 
komme fra spildevandsindsatser. 
 
Grundvandvand 
Projektområdet ligger hverken i boringsnære beskyttelsesområder, 
indvindingsoplande eller grundvandsdannende opland. Der er ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  
 
VURDERING 
Næstved Kommunes vurdering af projektet tager udgangspunkt i NIRAS’s 

notat ”Kompressorstation Everdrup af 11. oktober (bilag 2). 
 
Hydraulik 
 
Næstved Kommunes vandløbsmyndighed har den 14. marts 2019 
gennemført en vandstandsmåling i Krobækken i punktet, hvor den løber 
under Rønnedevej ca. 700 m nedstrøms kompressorstationen. Ud fra, at 
vandstanden stod op til overkanten af rørgennemføringen under 
Rønnedevej, vurderer vandløbsmyndigheden at vandføringen er udtryk for 
kritisk belastning af vandløbet. Vandføringen svarer til 0,33 l/s/ha. 
 
På baggrund af ovenstående må der max udledes 0,33 l/s/red ha fra 
kompressorstationen og vejen. 
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Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
 
Jfr. bekendtgørelse3 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8 
skal myndigheder ”ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge 

forringelse af tilstanden for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er 
fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster, ikke forhindres.” 
 
Krobækken 
Med udgangspunkt Niras vurdering i bilag 2 afsnit 3.1 vurderer Næstved 
Kommune, at vandløbet på baggrund af de gode fysiske forhold fortsat vil 
kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand.  
 
Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ 
effekt på smådyrsfaunaen, uden at det dog nødvendigvis vil medføre en 
reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de øvrige 
kvalitetselementer.  
 
Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres 
forøgelsen i BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe 
sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller andre 
kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 
 
Præstø Fjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, 
men også fosfor kan have en betydning. Etableringen af anlægget 
medfører en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 kg 
N/år. 
 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning 
af landbrugsjord. Med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning4, er der 
på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en nuværende 
udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha. Idet der 
regnes med en kvælstofudledning på 5 kg N/ha/år, svarende til ikke 
dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning fra kvælstof-
overskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i 
kvælstofudledningen som følge af ændringer i arealanvendelsen på 795 kg 
N/år. Anlægget medfører altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 
754 kg N.  
 
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 
8.600 kg N/år. Der er jf. Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for 
tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton.  
 

                                                      
3 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter BEK nr. 449 af 
11. april 2019 
4 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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Set på den baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det 
vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i sig selv har nogen målelig 
indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  
 
Grundvand 
 
Næstved Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke grundvandet, 
dels er der tale om en udledning til recipient og dels sker udledningen 
udenfor boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsoplande og 
grundvandsdannende opland. 
 
Bilag IV arter og Natura 2000 områder 
 
Beskyttede dyr og planter – Bilag IV arter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen5 - de såkaldte 
bilag IV-arter. De danske dyr og planter fremgår af 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis projektet kan påvirke de beskyttede 
arter negativt. 
 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende 
beskyttede bilag IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, 
markfirben, flagermus og hasselmus.  
 
Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet 
vandhuller eller våde områder med mere stillestående vand, så som 
moser. Arternes yngle- og rasteområde vil derfor ikke blive påvirket 
negativt af projektet med udledning af overfladevand til vandløbet Krobæk.  
 
Markfirben findes på åbne varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder, og artens yngle- og rasteområde 
vurderes på den baggrund ikke at blive negativ påvirket af projektet.   
 
Flagermus findes i skovområder, levende hegn, moser med gamle træer 
og lignende steder. Der sker ikke fældning af træer i forbindelse med 
udledning af overfladevand til Krobæk, og det vurderes derfor ikke, at 
projektet vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Hasselmusen er tilknyttet områder, der har været bevokset med skov i 
meget lang tid, og er registreret nord for projektområdet, i Denderup 
Vænge. Hasselmus er sårbar over for anlægsarbejder på deres levesteder, 
specielt sommerperioden (1. juli – 30. september) er kritisk for arten. 
Beplantningen omkring kompressorstationen udformes, så den kan få 
værdi som levested for hasselmus. Beplantningsbæltet vil hovedsageligt 
bestå af løvfældende træer, buske og større urter. Beplantningen vil få 
karakter af et skovbryn og vurderes at kunne blive egnet for hasselmus. 
Det vurderes således, at disse foranstaltninger vil kunne have en positiv 

                                                      
5 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 1595 af 6. 
december 2018 
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virkning i forhold til hasselmus, og at projektet med udledning af 
overfladevand til vandløbet Krobæk ikke vil påvirke yngle- og rasteområder 
for hasselmus.  
 
Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 
 
Natura 2000-område  
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 168, Havet og kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund, Fuglebeskyttelsesområde nr. F89, 
habitatområde nr.  H147.  
 
Området er beliggende over 5 km fra Krobæk, hvor der sker udledning fra 
regnvandsbassinerne. Det fremgår af Energinets ansøgning, at der ikke 
sker en merudledning af næringsstoffer til Præstø Fjord. Vi har på den 
baggrund vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området.  
 
Øvrige bemærkninger 
Der gøres i forbindelse med habitatvurderingen opmærksom på, at 
Miljøstyrelsen har gennemført en habitatkonsekvens vurdering for hele 
landdelen af Baltic Pipe-projektet: ”Baltic Pipe Projekt – Landdel. Natura 
2000 områder og Bilag IV arter. Konsekvensvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsen (Bek. Nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter). Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Den 11. 
februar 2019”. 
 
VVM-vurdering 
 
De miljømæssige konsekvenser ved etablering af bassinerne er belyst i 
forbindelse med vedtagelsen af landsplandirektivet. 
 
Samlet vurdering 
 
Vi vurderer at udledningen af overflade- og vejvand til Krobækken hverken 
vil skade bækken eller Præstø Fjord. 
 
LOVGRUNDLAG 
• Tilladelsen meddeles i henhold til og § 28, stk. 1 i 

miljøbeskyttelsesloven. 
• Afgørelsen vedrørende Bilag IV arter og Natura 2000- områder er truffet 

efter § 10 og § 6 i habitatbekendtgørelsen. 
• Afgørelsen vedrørende vandområdernes målopfyldelse er truffet efter § 

8 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
• Afgørelsen vedrørende påvirkning af vandområder er truffet efter 

Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af 
miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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PLANGRUNDLAG 
Landsplandirektivet for Baltic Pipe  
 
OFFENTLIGGØRELSE 
Udledningstilladelsen offentliggøres på Næstved Kommunes hjemmeside 
den 28.10.2019. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Birgitte Jensen 
Spildevandsmedarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

• Energinet, Joachim Raben-Levetzau, xjrl@energinet.dk 
• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Styrelsen for patientsikkerhed, seost@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnnaestved-sager@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk, sydvest@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Vandområdedistrikt II, cskotte@cas.org 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

  

mailto:xjrl@energinet.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:seost@sst.dk
mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:cskotte@cas.org
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:mail@dkfisk.dk


 

 
Side 12 af 26 

 
 

Bilag 1 Tegning af afløbsforhold 
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Bilag 2 
Kompressorstation Everdrup. NIRS’s ansøgning om udledningstilladelse af 
24-10-2019 
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1 Projektbeskrivelse 
Energinet er ved at etablere en ny gastransmissionsledning gennem Danmark, kaldet Baltic Pipe. I den 
forbindelse skal der etableres en kompressorstation på adressen Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje ved 
Everdrup.  
Kompressorstationen opføres med tilhørende administrationsbygning. Herudover skal der etableres en ny 
asfalteret adgangsvej fra Rønnedvej til kompressorstationen. 
I dag findes en landbrugsejendom på adressen. Denne rives ned i forbindelse med projektet.  
Området ligger udenfor Næstved Forsynings kloakopland. Regn- og spildevand skal derfor håndteres lokalt 
og ledes til det nærliggende vandløb Krobækken.  
Der ansøges om udledningstilladelse for tag- og overfladevand fra området ved kompressorstationen samt 
adgangsvejen. Der ansøges om at etablere et nyt udledningspunkt til Krobækken fra vest siden. 
Udledningspunktet samler udledningen fra to bassiner. Bassinerne modtager vejvand samt tag- og 
overfladevand fra området ved kompressorstationen.  
   
Figur 1.1: Projektområde  

 

    
  

1.1 Eksisterende forhold 
Indenfor projektområdet er der i dag en landbrugsejendom med tilhørende landbrugsareal. Ejendommen, der 
bliver revet ned, og markarealet vil blive omdannet til bla. kompressorstation, mandskabsbygning, 
vaskeplads, minirenseanlæg, adgangsvej og bassinareal. 
Den nuværende kvælstofudledning fra landbrugsarealet reduceres i forbindelse med den ændrede 
arealanvendelse. Anlægget ligger beslag på 21,6 ha, hvoraf 19,14 ha udgøres af marker, jf. 
Landbrugsstyrelsen markkort fra 2018. På baggrund af de registrerede afgrøder er der beregnet en 
nuværende udledning fra markarealerne på 891 kg N/år, idet der er anvendt en kvælstofudledning for arealer 
i omdrift på 50 kg N ha-1 år-1, for permanent græs på 10 kg N ha-1 år-1 og for de øvrige arealer på 5 kg N ha-1 
år-1 i overensstemmelse med retningslinjerne for N-vådområdeprojekter 6. 
 
Tabel 1.1: Beregnet kvælstofudledning fra markarealer, der i 2018. 
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Afgrødekode Afgrøde Afgrødetype Areal (ha) 
Kvælstoftab 
(kg N/år) 

1 Vårbyg Omdrift 13,65 683 

5 
Majs til 
Modenhed 

Omdrift 0,49 25 

263 
Græs uden 
kløver 

Omdrift 3.37 169 

257 
Permanent græs 
uden kløver 

Permanent 
græs 

1,31 13 

276 
Permanent græs 
og kløvergræs 
uden norm 

Permanent 
græs 

0,15 1,5 

271 
Rekreative 
formål 

Andet 0.18 1 

 
 

1.2 Planforhold 
Kompressorstationen i Næstved Kommune er en del af Energinets landsplandirektiv for 
gastransmissionsledningen Baltic Pipe. Landsplandirektivet beskriver de retningslinjer, som 
kompressorstationen og adgangsvej anlægges efter. Landsplansdirektivet tillægges retsvirkning som 
kommuneplan og det er ikke nødvendigt at udarbejde en særskilt lokalplan for området. 

1.3 Recipient 
Recipienten er Krobækken. Vandløbet er på denne strækning et åben privat vandløb. Nedstrøms er 
Krobækken et offentligt vandløb. Krobækken har udløb i Præstøfjord. 
 

1.3.1 Hydrologi 
Der er for stationer i Krobækken beregnet vandføringer svarende til en årsmiddel. Stationerne består af selve 
udledningspunktet (1), et punkt ca. 120 meter nedstrøms for udledningspunktet, som er beliggende efter 
sammenløbet med øvre del af Krobækken (2) samt udløbet til Præstø Fjord (3).  
De arealspecifikke afstrømninger, som anvendes til beregninger i Tabel 1.3, er fundet op baggrund af data fra 
målestation 600004, som er beliggende nedstrøms ved udløbet til Præstø Fjord. Data består af daglige 
middelvandføringer for perioden 1989-2005. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for en årsmiddel er 
11,06 l/s/km2. Den beregnede arealspecifikke afstrømning for medianminimum er 0 l/s/km2, som deraf 
ligeledes medfører en medianminimum ved udledningspunktet på 0 l/s. 
I nedenstående Tabel 1.3 ses de beregnede vandføringer for en årsmiddel. 
Tabel 1.2: Oplandsstørrelser og afstrømninger svarende til årsmiddel for de 3 punkter i Krobækken. 

Punkt Topografisk opland [km2] Q – årsmiddel [l/s] 

1 0,99 11 

2 2,89 32 

3 9,86 109 

  

                                                      
6 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
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1.3.2 Vandkemi 
Der foreligger spredte vandkemimålinger fra st. 60000092 nedstrøms for Bækkeskovstræde for perioden 
2004-2018 (se Figur 1.2). Der er her kun anvendt data fra de tre prøvetagninger som er udført i 2018. 
   
Figur 1.2: St. 60000092 nedstrøms for 
Bækkeskovstræde (data fra 
Miljøportalen, ArealInfo). 

 

 

    
  
Tabel 1.3: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  fra tre prøvetagninger i 2018 samt en middel for disse 

Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

19-03-2018 0,13 0,046 2,0 4,0 

27-06-2018 0,23 0,13 1,4 2,0 

10-10-2018 0,16 0,12 1,1 1,6 

Middel 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
På baggrund af de beregnede vandføringer og de målte stofkoncentrationer, er stofbelastningen af Præstø 
Fjord fra Krobækken beregnet, se nedenstående Tabel 1.3 Tabel 1.3. Det er den midlede stofkoncentration 
fra Tabel 1.3, som anvendes i belastningsberegningen. 
Tabel 1.3: Årlige stofbelastning af Præstø Fjord fra Krobækken. 

Ptotal (kg/år) Popløst (kg/år) Ntotal (kg/år) 

584,36 343,74 8593,56 

 
  

1.3.3 Beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven 
Vandløbet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. I projektområdet findes der også 2 søer, som 
ligeledes er § 3 beskyttet. Disse bliver ikke berørt af projektet.  
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Figur 1.3: Beskyttet natur i området.  

 

    
  

1.3.4 Målsætninger efter vandområdeplanerne 2015-2021 
Krobækken er miljømålsat til god økologisk tilstand i Miljøstyrelsens vandområdeplan II for Sjælland. Dette 
miljømål er opfyldt på nuværende tidspunkt.  
Krobækken opfylder i dag statens fastsatte målsætning i vandområdeplanen om god økologisk tilstand. Data 
for kvalitetselementerne fisk og invertebrater viser, at der på delstrækninger af vandløbet er tale om høj 
tilstand (niveauet over god tilstand). Umiddelbart nedstrøms udledningspunktet ved Tågeskovvej har 
vandløbet f.eks. høj tilstand vurderet på både fisk og invertebrater med mere end 130 ørredyngel pr. 100 m2 
og DVFI målinger på 6 og 7. Vandløbet er desuden et af de mest produktive ørredvandløb på Sjælland. 
Ørredstammen er oprindelig og genetisk set unik. Samlet set er der tale om et særdeles godt og værdifuldt 
vandløb med stor fokus fra bl.a. lokale lystfiskere.  
Vandløbets gode biologiske tilstand hænger sammen at vandløbet er et skovvandløb med gode fysiske 
forhold. Der målt et fysisk indeks efter metoden Dansk Fysisk Indeks (DFI) på fra 40-46 nedstrøms 
Bækkeskovstræde og DFI=36 tæt på udløbet i Præstø Fjord. 
Tilstanden i Præstø Fjord er samlet set ringe, jf. vandområdeplanen. For kvalitetselementerne ålegræs og 
klorofyl er tilstanden hhv. moderat og ringe, mens den for bundfauna er høj. Den samlede målsætning for 
Præstø Fjord er god tilstand. I vandområdeplanen er der krav om at reducere N-belastningen af fjorden med 
knap 46 t/år, hvoraf 0,5 t/år skal komme fra spildevandsindsatser. 
Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der er dog ingen 
drikkevandsboringer i umiddelbar nærhed.  

1.4 Udløb 
Der etableres et nyt udløb til Krobækken. Udløbets koordinatsæt er angivet i Tabel 1.4 og kan ses i bilag 1. 
Udløbspunkterne sikres mod erosion ved at vinkle udløbet 45° medstrøms samt bund og sider sikres med 
stensætning og erosionsmåtter. 
Tabel 1.4: Koordinator for udledningspunktet (DKTM3 koordinater) 

Udløbspunkt 
Udløbskoordinater 
X: 

Udløbskoordinater 
Y: 

Vest 615213.5315 1120465.3958 

2 Regnvand 
Det projekterede regnvandssystem bestående af ledninger, brønde og bassiner er vist i bilag 1. 
Der er i alt planlagt to bassiner. Bassin nr. 1 og 2 har udløb til Krobækken via et udløbspunkt på den vestlige 
side af Krobækken.  
Ansøgningsskema for udledning af regnvand til recipient for udledningspunkt vest er vedlagt som bilag 2. 
Under projekteringen har det været undersøgt, om en del af regnvandet kunne nedsives lokalt indenfor 
projektområdet. De geotekniske undersøgelser viser et tykt lag af moræneler under mulden samt en våd 
jordmatrice. På denne baggrund er nedsivning ikke vurderet som en løsningsmulighed.  

Krobækken 
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2.1 Arealer 
Oplandsarealer til bassinerne er opmålt på projekttegningerne. Oplandsafgrænsningerne kan ses på bilag 1. 
Til bestemmelse af oplandenes samlede befæstelsesgrader er der anvendt følgende afløbskoefficienter 
afhængigt af arealanvendelsen. 
• Tætte belægninger, φ = 1,0 

• Grusbelægninger, φ = 0,6 

• Grønne arealer, φ = 0,1 

 

Det samlede bruttoareal, befæstelsesgrad og reduceret areal for oplandene til bassinerne fremgår af tabel 2.1.1. 

Tabel 2.1.1: Arealer til udløbspunkt vest 

Bassin nr. Bruttoareal [ha] Befæstelsesgrad Red. Areal [ha] 

Bassin nr. 1 15,82 0,38 6,05 

Bassin nr. 2 1,36 0,39 0,53 

Samlet 17,18 - 6,58 

 

2.2 Renseforanstaltninger 
Inden regnvandet udledes til Krobækken, renses det gennem vådbassiner. Bassinerne opbygges efter 
Vejdirektoratets standarder og opdeles i for- og hovedbassin, som adskilles af et nøddestensfilter. 
Udløbsbygværket fra bassinet udføres med dykket afløb og har derved effekt af olieudskiller. Bassinerne 
udføres med tæt bund. Tværsnit af bassin nr. 1 er vedlagt som bilag 4. 
Efter tidligere dialog med Næstved Kommune, er afløbstallet til Krobækken fastsat til 0,33 l/s∙ha. Alle 
bassiner dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 5 år med en sikkerhedsfaktor på 1,3. Til 
dimensionering benyttes Spildevandskomiteens regneark for bassin dimensionering. Udfyldt 
dimensioneringsark for bassin nr. 1 og 2 er vedlagt som bilag 3.  
Når dimensioneringskriterierne overskrides, vil der ske et kontrolleret overløb over kronekant af bassinerne.  
Maksimalt afløb fra de enkelte bassiner er vist i tabel 2.2.1. 
Tabel 2.2.1: Udledningsmængde til udledningspunkt vest 

Bassin nr. 
Red. Areal 
[ha] 

Stuvningsvolumen 
[m3] 

Maksimalt 
afløb (T10) 
[l/s] 

Årlig udledt 
vandmængde 
[m3] 

Bassin 1 6,05 4084 5,22 31073 

Bassin 2 0,53 360 0,45 2722 

Udløb vest 6,58 4014 5,67 33.795 

Den beregnede årligt udledte vandmængde på 33.795 m3 svarer til den gennemsnitlige årlige nedbør (642 
mm) ganget med det reducerede areal (6,58 ha). Herfra fratrækkes 20%, da det ikke vil være alt nedbør, som 
i sidste ende havner som en udledning i vandløbet. De 20% modsvarer initialtabet på ca. 0,6 mm fra hver 
nedbørhændelse, før at regnen begynder at strømme af. Herudover vil der ske en fordampning fra de åbne 
bassiner.  

Udløbsmængden fra bassinerne reguleres ved vandbremser. Udløbet reguleres til samlet 5,67 l/s. 

2.3 Stofkoncentrationer 
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Stofkoncentrationerne i regnbetingede udledninger er at betragte som diffuse udledninger. Det vil sige, at 
koncentrationerne vil svinge meget afhængigt af oplandets sammensætning, og der vil være variation fra 
regnskyl til regnskyl.  
Aalborg Universitet har i 2012 sammenfattet viden omkring rensning af overfladevand i vådbassiner. 
Nedenstående tabel (Figur 2.1) er taget fra Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. 
   
Figur 2.1: Tabel over renseeffekten af 
våde regnvandsbassiner, fra Faktablad 
om dimensionering af våde 
regnvandsbassiner. 

 

 

   
 
 
Baseret på de ovenstående erfaringstal, er de årligt udledte stofmængder beregnet (Tabel 2.1).  
Tabel 2.1: Beregnet årlig  

Udledning. 

 SS 
[kg] 

Ptotal 
[kg] 

Popløst 
[kg] 

COD 
[kg] 

BOD 
[kg] 

Ntotal 

[kg] 
Cutotal 

[kg] 
Zntotal 
[kg] 

Udløb 
vest 

406 
(169-676) 

3 
(1,7-6,8) 

1,7 
(1-3,4) 

1.014 
(338-2.028) 

135 
(34-270) 

41 
(24-68) 

169 
(68-270) 

1.014 
(169-2.028) 

 

3 Påvirkning af recipienter 
Udledningen sker til det mindre vandløb Krobækken. Nedstrøms er Præstø Fjord som er en del af et Natura 
2000 område.  

3.1 Påvirkning af Krobækken 
Den forventede stofkoncentration i udløbet og den målte middelkoncentration i vandløbet i 2018 er 
sammenstillet i nedenstående Tabel 3.1. 
    
Tabel 3.1: Kemidata for fosfor  (p-total og P-opløst), kvælstof (N-total) og BOD  i 2018 sammenholdt med den forventede koncentration i udledningspunktet. 
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Prøvedato Ptotal (mg/l) Popløst (mg/l) BOD mg/l Ntotal (mg/l) 

Udledning 0,09 0,05 4 1,2 

Krobækken 0,17 0,10 1,5 2,5 

 
Som tidligere beskrevet er vandføringen i Krobækken nedstrøms for udledningspunktet ved en 
medianminimums afstrømning 0 l/s eller tæt på 0 l/s. Det giver derfor ikke mening at beregne resulterende 
stofkoncentrationer i denne situation. Der er derfor kun beregnet resulterende middelstofkoncentrationer for 
BOD baseret på en samlet merudledning af BOD på 135 kg/år (Tabel 3.2). Beregningerne er udført for 
punkter beliggende  henholdsvis 120 m nedstrøms for udledningspunktet (punkt 1), nedstrøms for 
sammenløbet med Krobækken (punkt 2) og ved udløbet til Præstø Fjord (punkt 3). Endvidere er 
koncentrationsforøgelsen beregnet i forhold til den nuværende middelkoncentration på 1,5 mg/l.  
Tabel 3.2: Fremtidig middelkoncentration for BOD baseret på en årlig estimeret udledning på 135 kg/år samt en beregnet koncentrationsforøgelse i forhold til status. 

Punkt 
Middel BOD-koncentration 

 (mg/l) 
Koncentrationsforøgelse i 
forhold til status (mg/l / %) 

1 1,89 0,39 / 26 

2 1,63 0,13 / 9 

3 1,54 0,04 / 3 

 
Som Tabel 3.2 viser vil der være en aftagende stofpåvirkning ned igennem vandløbet med de største 
resulterende koncentrationsforøgelser umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet og ned til udløbet i 
Præstø Fjord, hvor der vil være en lille beregningsmæssig stigning. 
Der er i vandplan 2010-20157 angivet vejledende kravværdier for BOD i vandløb, som er på <1,4 mg/l for 
vandløb med høj økologisk tilstand og <1,8 mg/l for god økologisk tilstand. Intervallet fra høj til god tilstand er 
således snævert. Krobækken har nuværende en tilstand for smådyr, der er høj svarende til DVFI på 6 eller 7, 
samtidig med at den vejledende kravværdi for høj økologisk tilstand med baggrund i en beregnet 
middelkoncentration i 2018 på 1,5 mg/l allerede er overskredet i den nuværende situation. Vandløbets 
nuværende tilstand for kvalitetselementet smådyr kan derfor at være sårbart i forhold til en forøget BOD 
påvirkning. 
Omvendt er vandløbet et skovvandløb, hvor der kan forventes at være en høj tilførsel af organisk stof, som 
kan bidrage til et højere naturligt baggrundsniveau for BOD. Da vandløbet endvidere har gode fysiske forhold 
kan vandløbet være relativt robust overfor en forøget belastning med BOD8. Den større robusthed fremgår af,   
at vandløb med gode fysiske forhold, med DFI i intervallet 35-54 som Krobækken, har en påvist høj 
sandsynlighed for at opnå målopfyldelse selv med meget høje BOD-koncentrationer. 
   

                                                      
7 Vandplan 2010-2015. Østersøen. Hovedvandopland 2.6. Vanddistrikt Sjælland. 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 2011. 
8 Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Videnskabelig rapport 
fra DCE nr. 86. 2014 
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Figur 3.3.1: Kopi af figur fra refereret 
DCE-rapport8 

 

 

   
 
Umiddelbart nedstrøms for udledningspunktet medfører udledningen, at middelkoncentrationen forøges med 
26 % og at den vejledende kravværdi for både høj og god økologisk tilstand overskrides i punkt 1. Allerede 
umiddelbart nedstrøms herfor efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb reduceres påvirkningen til en 
koncentrationsforøgelse på 9 %. Herefter aftager forøgelsen gradvist indtil udløbet hvor den 
beregningsmæssige koncentrationsforøgelse er på knap 3 % jf. Tabel 3.2. 
Det vurderes på baggrund af vandløbets gode fysiske forhold at vandløbet fortsat vil kunne opfylde 
målsætningen om god økologisk tilstand. Den procentuelle forøgelse af BOD umiddelbart nedstrøms for 
udledningspunktet (punkt 1) kan ikke udelukkes at have en lokal negativ effekt på smådyrsfaunaen, uden at 
det dog nødvendigvis vil medføre en reduktion af tilstandsklassen for kvalitetselementet smådyr eller de 
øvrige kvalitetselementer. Efter sammenløbet med Krobækkens hovedløb (punkt 2) reduceres forøgelsen i 
BOD-koncentrationen og det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for, at vandløbet smådyrsfauna eller 
andre kvalitetselementer i væsentlig grad påvirkes negativt. 

3.2 Påvirkning af Præstøfjord 
Det er især kvælstofbelastningen til Præstø Fjord som er særlig kritisk, men også fosfor kan have en 
betydning. Etableringen af anlægget medføre en udledning fra regn betingede udløb som er beregnet til 41 
kg N/år. 
Som tidligere beskrevet ændres arealanvendelsen som følge af udtagning af landbrugsjord. Med 
udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning9, er der på baggrund af arealanvendelsen i 2018 beregnet en 
nuværende udledning på 891 kg N/år på et samlet markareal på 19,14 ha.  Idet der regnes med en 
kvælstofudledning på 5 kg N ha-1 år-1, svarende til ikke dyrkede arealer, bliver den fremtidige årlige udledning 
fra kvælstofoverskuddet på arealet på 96 kg N/år. Der er altså en reduktion i kvælstofudledningen som følge 
af den ændringer i arealanvendelsen på 795 kg N/år. 
Anlægget medføre altså en samlet beregnet kvælstofreduktion på 754 kg N.  
Den nuværende udledning fra Krobækken til Præstø Fjord er beregnet til 8.600 kg N/år. Der er jf. 
Vandområdeplanen et samlet reduktionsbehov for tilførsel af kvælstof til Præstø Fjord på 46 ton. Set på den 
baggrund er reduktionen et lille skridt i den rigtige retning. Det vurderes dog ikke at reduktionen på 754 kg N i 
sig selv har nogen målelig indvirkning på tilstanden i Præstø Fjord.  

4 Væsentlighedsvurdering i forhold til påvirkning af Natura 2000-område 
Natura 2000-områderne er udlagt som en del af implementeringen af EU’s habitat10- og 
fuglebeskyttelsesdirektiver11. Ifølge habitatbekendtgørelsen12 skal der laves en konsekvensvurdering af 
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planer og projekter, som vil være placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de 
beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes, om projektets påvirkning af Natura 
2000-området er væsentlig (”foreløbig konsekvensvurdering”). Hvis påvirkningen ikke er væsentlig, kan 
projektet gennemføres efter indhentning af nødvendige tilladelser. Er påvirkningen væsentlig, skal det 
vurderes, om den kan skade Natura 2000-området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger 
(”nærmere konsekvensvurdering”).  
Vurderingen skal også omfatte mulige kumulative påvirkninger, som typisk ses som en forstærkning af 
påvirkningen af en given miljøkomponent (f.eks. øget forstyrrelse af en artsgruppe), men det kan også være 
mere komplekse påvirkninger ved at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye 
påvirkninger. 
Dette afsnit er en ”nærmere konsekvensvurdering ” også kaldet en væsentlighedsvurdering i henhold til 
habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1. Indholdet af denne væsentlighedsvurdering modsvarer de krav og 
retningslinjer, som fremgår af habitatbekendtgørelsen. Vurderingen er lavet ud fra den gældende 
afgrænsning af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. 
Af Vejledning til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2011) fremgår at der er en tæt sammenhæng 
mellem en påvirkning af vandforekomstens tilstand og en væsentlighedsvurdering og at en forringelse af en 
målsat vandforekomst (jf. Vandområdeplanerne) i udgangspunktet er uforeneligt med både beskyttelsen af 
vandforekomsten og af det Natura 2000-område denne er beliggende i. Vandkvaliteten i de akvatiske miljøer 
realiseres igennem indsatsen i vandplanlægningen (Vandområdeplanerne m.m.) og der opsættes derfor ikke 
egentlige handleplaner for dette i Natura 2000-handleplanerne. 

4.1 Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 
Præstø Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 168 der omfatter et habitatområde H147 og to 
fuglebeskyttelsesområder F84 og F89. Området ligger ca. 5 km nedstrøms fra udledningspunkterne til 
Krobækken (se Figur 4.1).  

                                                      
9 Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger. Miljøministeriet, 
Naturstyrelsen. 23. Maj 2014. 
10 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 

samt vilde dyr og planter. 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle. 
12 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Figur 4.1: Oversigtskort med udsnit af 
Natura 2000-område nr. 168, 
projektområde og Krobækken.  

 

  
Natura 2000-området er i alt 32.872 ha stort og hovedparten af området er marint. Landarealet udgør kun ca. 
4.200 ha. Området er desuden et af de Natura 2000-områder i Danmark der er rigest på internationalt 
beskyttelseskrævende naturtyper og arter, særligt de lavvandede kystnære farvande er internationalt vigtige 
fødesøgningsområde for store flokke af bl.a. knopsvane, blishøne, hvinand, toppet skallesluger og stor 
skallesluger.  
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af Figur 4.2. 
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Figur 4.2: Udpegningsgrundlag   

 

En ændret udledning til Krobækken vil potentielt kunne påvirke både den marine del af Natura 2000-området 
og de arter der er tilknyttet her, ved at påvirke vandkvalitet og næringsstofsammensætningen i området. 
Natura 2000-planen for området (Naturstyrelsen, 2014) opsætter mål for området, b.la. er der opsat et mål 
om forbedret vandkvalitet.  

4.2 Væsentlighedsvurdering 
En øget tilførsel af næringsstoffer i vandløb, søer og kystvande kan stimulere planteproduktion (alger m.m.), 
som under nedbrydning sammen med andet organisk stof vil kunne forringe iltforholdene til skade for dyre og 
planteliv.  
I de danske fjordvande er det primært kvælstof der er den begrænsende faktor, hvorfor der er i 
vandområdeplanerne kun er opsat mål for reduktion af kvælstof i fjordene. Dette betyder ikke, at en øget 
fosfor tilførsel ikke også vil kunne medføre en øget algeopvækst i fjordene.  
Når et areal befæstes og regnvand opsamles og udledes til et vandområde (i dette tilfælde vandløb) vil der 
ske en ændring i næringsstoftilførslen. Landbrugsarealer bidrager i høj grad til udledning af kvælstof og fosfor 
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til vores vandområder, dog er bidraget af kvælstof fra landsbrugsjorde i den samlede udledning mere 
afgørende end fosfor bidraget. Dette hænger sammen med, at fosfor i langt højere grad binder sig til jorden 
og derved begrænses udvaskningen.  
Næringsstoffer som kvælstof og fosfor tilføres befæstede arealer som følge af atmosfærisk nedfald, hvor i 
mod størstedelen af tilførslen til landbrugsarealer sker direkte ved tilsætning, som næringsstoffer. Hvor 
kvælstoftilførslen til vandløb fra landbrugsarealerne er større end fra befæstede arealer er udledningen af 
fosfor fra landbrugsarealer markant mindre fra landbrugsjord end befæstede arealer.  
Ændring i kvælstoftilførslen: 
Som det fremgår af afsnit 3.2 er det beregnet at den samlede udledning af kvælstof til Præstø Fjord 
reduceres med 754 kg N/år. Det skal her nævnes at værdien er beregnet med udgangspunkt i den 
gennemsnitlige udledningsværdi fra vejvand efter rensebassin (se Figur 2.1). Ifølge målsætningen i 
vandområdeplanen er dette et skridt i den rigtige retning, men det vurderes ikke at være væsentligt for den 
samlede tilstand i fjorden. Ændringen af kvælstofudledningen fra projektet vurderes derfor ikke at kunne 
medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget for dette.  
Ændring i fosfortilførslen: 
I vandområdeplanerne fremgår der ikke krav i forhold til fosfor i kystområder, men dette er ikke ensbetydende 
med at fosfor ikke kan udgøre et problem for disse vandområder. Fosforudledningen til vandløb m.m. fra 
jordarealer er dog begrænset og udledningen stammer derfor typisk fra spildevand og andre punktkilder af 
overfladevand, så som vand fra befæstede arealer, veje m.m. 
I oversigten over udledt vand (Tabel 2.1) fremgår det at der som udgangspunkt kan forventes en udledning af 
fosfor fra arealet på omkring 3 kg P/år. Dette er dog med udgangspunkt i den gennemsnitlige 
udledningsværdi på 0,09 mg/L. I værste tilfælde kan en dårlig renseeffekt medføre en udledning op til 6,8 kg 
P/år. 
Udledningen fra 19,14 ha, som er det område der omlægges fra landbrugsjord til befæstede arealer m.m., vil 
jf. Landeovervågningsoplande 2016 rapporten fra 201813 medføre en årlig udledning på omkring 5,8-9,6 kg 
P/år (0,3-0,5 kg P/ha/år).  
Forskellen mellem den nuværende forventede udledning til Krobækken og derved også Præstø Fjord er 
derfor sammenlignelig eller lidt højere end den udledning der vil være når projektet er gennemført. Forholdet 
her vurderes derfor ikke at kunne medføre en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette.   
Andre parametre: 

Koncentrationen af tungmetaller eller andre uønskede stoffer i det udledte vand vil når det udledes formentligt 
have en høje koncentration end de værdier der fremgår af miljøkvalitetskravene14 jf. Figur 2.1. Den udledte 
vandmængde fra projekt området er dog så lille set i forhold til den samlede vandmængde i Præstø Fjord at 
dette ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på den samlede vandkvalitet i fjorden. Det vurderes derfor ikke 
at udledningen på anden vis vil kunne påvirke målsætningen for Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget for dette. 
Opsummering: 

Samlet set vurderes en udledning af regnvand fra de befæstede arealer i projektområdet til Krobækken ikke at kunne medføre en væsentlig 

påvirkning Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund eller udpegningsgrundlaget for dette.  

 

Projektet omfatter også en udledning af renset spildevand, den kumulative effekt heraf vil blive behandlet i en særskilt ansøgning. Da en 

udledning af regnvand ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning vurderes dette forhold alene ikke at være afgørende for en fremtidig 

udledning af spildevand.  

  

Appendix 1: Bilagsliste  

Bilag 1: Afløbsforhold med oplandsafgrænsninger  

                                                      
13 Landeovervågningsoplande 2016, NOVANA, Blicher-Mathiesen et. al. 2018. 
14 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for 
vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.   
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ENERGINET 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik og Miljø 
Bytoften 2, 6800 Varde 
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teknik@varde.dk 
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Marius Gronenberg 
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Revideret tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand ifm. anlæg af EPII 
Terminal, Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj. 

Ansøgning 

Miljørådgiver COWI har den 17.04.2020 på Energinets vejene sendt en ansøgning om grundvandssænkning 
og bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk i forbindelse med etablering af en ny gasmodtage-
terminal (EPII Terminal) på Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestjylland, matrikel 
23 Kærup By, Janderup. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted, som også ejer matrikel 23 Kærup By, Janderup. Energinet er 
ansvarlig for etablering af EPII Terminalen. Den nye terminal er en del af Baltic Pipe projektet, som skal 
tilføre store mængder gas fra Norge til Polen via Danmark. 

Tilladelse 

I forbindelse med etablering af EPII Gasmodtageterminalen meddeler Varde Kommune jævnfør § 26 i 
vandforsyningsloven1 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Samtidigt giver Varde Kommune tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens2 § 27 til udledning af i alt 250.000 
m3 oppumpet grundvand til Søvig Bæk med en flow på maksimalt 14,5 l/s. 

Vilkår 

Tilladelsen til grundvandssænkning, afledning og nedsivning gives under følgende vilkår: 

Vilkår for grundvandssænkning 

1. Der må oppumpes i alt maksimalt 250.000 m3. 

2. Oppumpningen af grundvand må kun ske i forbindelse med etablering af den nye EPII Terminal m.v. 

 
1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, nr. 299 af 08.06.1978, jævnfør lovbek. nr. 118 af 22.02.2018 

2 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 06.06.1991, jævnfør lovbek. nr. 1218 af 25.11.2019 
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3. Grundvandssænkning i projektområdet må ikke føre til væsentlig grundvandssænkning i de nærmeste 
omgivelser.  

4. Der må maksimalt grundvandsænkes til 1 m under de for de enkelte delprojekter angivne dybder (bilag 
2).  

5. Der skal anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere udledningsmængder af 
grundvand mest muligt.  

6. Grundvandssænkning skal foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at risikoen for 
større spredning af grundvandet minimeres. 

Vilkår for udledning af grundvand til Søvig Bæk 

7. Der må udledes i alt maksimalt 250.000 m3. 

8. Udledning til Søvig Bæk må ske med en maksimal flow på 14,5 l/s. 

9. Indhold af miljøskadelige stoffer i vandet som skal udledes til Søvig Bæk, må ikke overstige 
kvalitetskravene i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v.3. 

10.  Totalindhold af kulbrinter i vandet må ikke overstige 500 µg/l. 

11.  Hvis totalindhold af kulbrinter ikke overholder kravet om maksimal 500 µg/l, skal der straks aftales de 
nødvendige tiltag til reducering af oliestoffer i vandet med Varde Kommune, som fx kan være krav om 
tilkobling af koalescensudskiller evt. med kulfilter, hvorefter moniteringen gentages.  

12.  Indhold af opløst jern i vandet må ikke overstige 0,5 g/l. 

13.  Der skal ske fjernelse af okker ved anvendelse af et beluftningsanlæg med sandfilter. 

14.  Hvis indhold af opløst jern i vandet ikke overholder kravet om maksimal 0,5 g/l, skal der straks aftales 
de nødvendige tiltag til reducering af jern i vandet med Varde Kommune, som fx kan ske ved tilkobling 
af lud-anlæg for at øge pH. 

15.  Bortledning til recipienten skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

16.  Udledningen af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin, men skal ske 
direkte til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra 
regnvandsbassinet. Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde 
Kommune. 

17. Ved udledningspunktet ved Søvig Bæk skal der etableres en fast prøvetagningsstuds for analyse af 
vandprøver. 

Vilkår for supplerende grundvandsundersøgelse 

18.  Der skal udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en nærmere 
undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102. De yderligere grundvandsundersøgelser skal godkendes 
af Varde Kommune. 

Vilkår for monitering af grundvand 

19.  Alle boringer samt vandet fra prøvetagningsstudsen ved udledningsstedet skal undersøges for 
totalindhold af kulbrinter, BTEXN, pH, ilt, jern (ufiltreret) og jern (filtreret). 

 
3 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvand og grundvand, nr. 1625 af 
19.12.2017 
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20.  Prøvetagning og prøveanalyse skal ske som beskrevet i projektbeskrivelsen i nærværende tilladelse, og 
prøvefrekvensen skal aftales med Varde Kommune. 

21.  Grundvandsspejlet skal pejles før, under og efter grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen skal 
aftales med Varde Kommune. 

22.  Analyse- og pejledata sendes løbende til Varde Kommune via mail til teknik@varde.dk med kopi til 
magr@varde.dk.  

23. Alle boringer skal sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Generelle vilkår 

24.  Der skal fremsendes en tidsplan forud for entrepriseopstart til Varde Kommune. 

25.  Der skal udarbejdes en kontrolplan for bortledning og sænkning af grundvand som skal godkendes af 
Varde Kommune inden opstart af grundvandssænkning. 

26.  Der udarbejdes slutdokumentation for prøvetagninger, frekvenser, analyseresultater, koter for 
sænkning af grundvand og eventuelle tiltag til nedbringelse af indhold – fx anlæg til fjernelse af indhold 
af kulbrinter eller okker. 

Tilladelsen gælder indtil 31.12.2022. 

Forudsætninger og supplerende bemærkninger 

Denne tilladelse forudsætter accept af anlægsarbejder og grundvandssænkning fra Ørsted, som er 
grundejer af matrikel 23 Kærup By, Janderup. 

Ansøger er jævnfør § 23 i vandforsyningsloven erstatningspligtig for skade, som forvoldes på bestående 
forhold ved forandring af grundvandsstanden under grundvandssænkningen. 

Alle vilkår i denne tilladelse skal overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 26 stk. 3 kan tilladelsen tilbage-
kaldes uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige 
eller ændres væsentligt. 

Miljøvurdering 

Energinet har til projekt Baltic Pipe udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen 
indeholder beskrivelser og vurderinger af bl.a. anlægsarbejder, herunder behovet for midlertidige grund-
vandssænkninger ved anlægsarbejderne. Miljøkonsekvensrapporten er godkendt og VVM-tilladelsen 
meddelt i 2019 i henhold til § 25 stk. 1 i miljøvurderingsloven4. Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist 
VVM-tilladelsen fra 2019 og Miljøstyrelsen er ved at gennemføre en ny miljøvurderingsproces for Baltic 
Pipe-projektet. Hjemvisning af VVM-tilladelsen er sket først og fremmest pga. en utilstrækkelig vurdering af 
projektets påvirkning af bilag 4-arter. 

Varde Kommune har på baggrund af en miljømæssig evaluering vurderet, at den midlertidige grundvands-
sænkning ved Nybro Gasbehandlingsanlæg og udledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. Varde Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en særskilt 
VVM-redegørelse. Afgørelsen om, at tilladelsen ikke er VVM-pligtig, er truffet efter VVM-loven. 
 

 
4 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 28.05.2016, jf. lovbek. nr. 
1225 af 25.10.2018 
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Klagevejledning og aktindsigt 

Afgørelsen efter vandforsyningslovens kan ifølge lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.  

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 27 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

I klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klagepor-
talen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. 
Når I klager, skal I betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i 
sagen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som I finder via Nævnenes 
Hus – www.naevneneshus.dk. 

Klagefristen udløber den 11.01.2022, som er 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes 
hjemmeside. 

En klage over en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven har jf. lovens § 96 ikke opsættende virkning. Det er 
ikke beskrevet i vandforsyningsloven, at en tilladelse jf. lovens § 75 har opsættende virkning. Hvis arbejdet 
påbegyndes i høringsperioden, sker dette på egen risiko. 

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan jævnfør lovens § 101 indbringes for domstolene. Søgsmålet 
skal være anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt. Afgørelsen efter vandforsynings-
loven kan indbringes for domstolene efter reglerne i forvaltningsloven5. 

Varde Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven. 

 

I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk. 

Venlig hilsen 

Marius Gronenberg 
Geolog 

 

Denne tilladelse er sendt til: 

Energinet, Louise Bolving Hubschmann xlhb@energinet.dk, Brian Kastbjerg Petersen btp@energinet.dk og 
Jens Sejersgård Jakobsen jjo@energinet.dk 
Ørsted, Per Korshøj pekor@orsted.dk 
COWI, Anders Pørksen anpn@cowi.com  
Region Syddanmark, Anette Hansen anh@rsyd.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

 

 
5 Forvaltningslov (Forvaltningsloven), nr. 571 af 19. december 1985, jævnfør lovbek. nr. 433 af 22.04.2014 
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Bilag 

Bilag 1 – Ansøgning om grundvandssænkning 
Bilag 2 – Notat grundvandssænkning, vandmængder 
Bilag 3 – Teknisk redegørelse EPII Terminal 
Bilag 4 – Detailkort EPII Terminal construction plan 
Bilag 5 – Tegning EPII Terminal jordarbejder 
Bilag 6 – Kortbilag Natur og miljø ved Nybro Gasbehandlingsanlæg og omegn 
 

 
 

Projektbeskrivelse 

Baltic Pipe-projekt Europipe II (EPII) 

Projekt EPII Terminal er en del af Baltic Pipe-projektet, som skal tilføre store mængder gas fra Norge til 
Polen via Danmark. 

Gassen kommer fra den eksisterende pipeline Europipe II (EPII) fra Nordsøen. En ny pipeline skal forbinde 
EPII til den danske vestkyst og derfra videre til Nybro Gasbehandlingsanlæg beliggende nordvest for Varde. 

Operationstrykket fra den nye pipeline er højere end operationstrykket i det danske lednings- og 
distributionsnet. På Nybro Gasbehandlingsanlæg skal derfor etableres en ny terminal (EPII Terminal) som 
filtrerer, måler, opvarmer og reducerer operationstrykket i det danske ledningsnet. 

Anlægsarbejder 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Energinet er ansvarlig for etablering af EPII Terminal. 

EPII Terminal omfatter i hovedtræk følgende delentrepriser: 
- Etablering af bygværker og elinstallationer – udgravning til 0,6-1,2 m u.t. 
- Ledningsarbejder; brand, vand og gasledninger – udgravning til 1,0-1,6 m u.t. 
- Gasledning frem til EPII-anlæg – udgravning til 2,1-3,9 m u.t. 
- Nye udvendige tekniske anlæg – udgravning til 1,5-1,8 m u.t. 
- Nye vejanlæg – udgravning ti 0,8-1,0 m u.t. 
- Afvandingsarbejder; afløb og kloak – udgravning til 1,0-4,0 m u.t. 

De angivne gravedybder er vejledende. Der henvises til bilag 2 for detaljer om gravedybder og 
jordmængder og kortbilaget bilag 4 og 5. 

En overordnet tidsplan er anlægsarbejder fra juni 2020 til oktober 2020. 

Grundvandssænkning 

Formålet med grundvandssænkningen er at sørge for, at der kan foregå etableringen af EPII Terminalen og 
de dermed forbundne anlægsarbejder til de foroven beskrevne gravedybder.  

De midlertidige grundvandssænkninger vil ske sektionsvis og kan ske ved at anvende sugespidsanlæg, 
pumpebrønde og/eller vandboringer. 

Det vurderes, at der samlet skal bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000-215.000 m3 vand fordelt på 
nedenstående delentrepriser: 
- Bygninger UB2/1B10, AB5 og AB6 – 30.000-35.000 m3 
- Udvendige tekniske anlæg – 80.000-120.000 m3 
- Udgravning gaspipeline frem til behandlingsanlæg – 15.000-20000 m3 
- Brandvand, vand, gasledninger mv. – 10.000-15.000 m3 
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- Elinstallationer – ca. 5.000 m3 
- Afløb og kloak – 5.000-10.000 m3 
- Vejanlæg 5.000-10.000 m3 

Indvinding af grundvand > 100.000 m3/år i forbindelse med anlægsarbejder kræver tilladelse til 
grundvandssænkning jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 2. 

Udledning af vand til Søvig Bæk 

Udledning af regn- og overfladevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foregår via et godkendt regnvands-
bassin med tilkoblet olieudskiller til Søvig Bæk. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 150.000 m3/år. 

Den samlede udledning af oppumpet grundvand ifm. den midlertidige grundvandssænkning samt bortled-
ning af regn- og overfladevand er i tilladelsen fastlagt på maksimum 250.000 m3 for anlægsperioden på 2 
år. 

Udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg foretages til det offentlige spildevandssystem med 
baggrund i en tilslutnings- og spildevandstilladelse. Der bortledes i størrelsesordenen ca. 25.000 m3/år. 
Afløbene fra brandøvelsespladsen er ifølge Ørsted og den eksisterende miljøgodkendelse6 tilkoblet det 
offentlige spildevandssystem, som også omfatter overfladevand fra proces- og tankområder. 

Udledning af oppumpet grundvand må ikke ske via det eksisterende regnvandsbassin men skal ske direkte 
til Søvig Bæk nord for projektområdet og nedstrøms for eksisterende udledning fra regnvandsbassinet. 
Placeringen af udledningspunktet ved Søvig Bæk skal forhåndsgodkendes af Varde Kommune.  

Flowet for bortledning af oppumpet grundvand til Søvig Bæk er fastsat til maksimalt 14,5 l/s, svarende til 
det fastsatte maksimale flow for udledning af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg til vandløbet i 
den gældende spildevandstilladelse. 

Flowet af udledningen til Søvig Bæk må jf. spildevandstilladelsen overskride 14,5 l/s, når nedbør i særlige 
tilfælde vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko for driften af Nybro Gasbehandlingsanlæg. 

Bortledningen til Søvig Bæk skal foretages på en måde, således der ikke sker beskadigelse af brinken. 

Dette skal foretages ved at vandet udledes med risling af vandet ud over et udlagt lag af skærver og grus. 

Entreprenøren har et beredskab til simpel fjernelse af okker bestående af et beluftningsanlæg med sand-
filter. Kan kriteriet for bortledning af opløst jern på 0,5 mg/l ikke overholdes ved ludledningspunktet til 
recipienten, skal der fremsendes forslag til Varde Kommune til yderligere reduktion, fx tilkobling af lud-
anlæg for at øge pH til omkring 8. 

Undersøgelse af grundvandet 

Grundvandsforureningen, som blev påvist ved den indledende grundvandsundersøgelse (bilag 3) skal 
nærmere kvantificeres i det område, hvor der forventes at foregå grundvandssænkningen. 

Risikovurderingen for udledning af miljøfremmede stoffer og okker tager udgangspunkt i resultaterne fra 
den indledende grundvandsundersøgelse, hvor der blev påvist indhold af kulbrinter og toluen. Den 
indledende undersøgelse har ikke ført til, at der blev fundet kilden/hotspot til forureningen, og forurening 
blev ikke nærmere kvantificeret eller afgrænset. 

Der er aftalt med COWI, at der udføres yderligere boringer til analyse af grundvandet med henblik på en 
nærmere undersøgelse af grundvandet i projektområdet ved den konstaterede forurening af vandet med 
kulbrinter og toluen ved boring B101 og B102.  

 
6 Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelser af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Miljøministeriet. Miljøcenter 
Odense. Oktober 2009 
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Der udtages vandprøver til analyse før, under og efter grundvandssænkningen og prøvefrekvensen aftales 
med Varde Kommune. 

Frekvensen for prøvetagning af vandprøver til analyseprogrammet skal godkendes af Varde Kommune og 
skal beskrives i entreprenørens kontrolplan. Som minimum skal der udføres prøvetagning ved hver 
delentreprise (etape) før opstart, under udførelse og ved afslutning. 

Grundvandsspejlet skal pejles før og under grundvandssænkningen. Pejlingsfrekvensen aftales med Varde 
Kommune. 

Alt prøvetagning foretages af et firma med miljøundersøgelser som speciale og alle analyser skal foretages 
af et akkrediteret analyselaboratorium. Der analyseres som minimum for pH, ilt, jern (ufiltreret), jern 
(filtreret), totalindhold af kulbrinter og BTEXN. Analyseresultaterne fremsendes løbende til Varde 
Kommune. 

Alle boringer sløjfes efter endt entreprise iht. brøndborerbekendtgørelsen. 

Miljømæssig vurdering 

Grundvandssænkning samt afledning af oppumpet grundvand kan være til risiko for forurening eller anden 
negativ påvirkning af jord, grundvand, overfladevand og naturområder. Derfor skal Varde Kommune vur-
dere om projektet indebærer uacceptable risici overfor naturen og miljøet.  

Der er gennemført en konfliktscreening og miljømæssig vurdering, som har vist, at lokaliteten i nogen grad 
er følsom overfor natur og miljømæssige faktorer, og at den største trussel er risikoen for spredning af 
forurenet jord og grundvand samt forurening af grundvand og vandløb. 

Jordforurening 

Nybro Gasbehandlingsanlæg er kortlagt på V1, lok. 573-99015, da der har været gasbehandlingsanlæg 
siden 1984. Før 1984 blev ejendommen anvendt som landbrugsjord. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg drives af Ørsted. Gasbehandlingsanlægget er omfattet af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer7, idet anlægget rummer store 
mængder af brandfarlige produkter. 

Som forureningskilder med potentiel risiko for forurening af grundvand angives spild af glykol, sulfinol, 
diesel, smøre-/kølemidler, kondensat fra gas (kulbrinter), utætheder fra olieudskiller samt spild af olie og 
kemikaliedepot. 

Ørsted har meddelt, at der ved brandøvelsespladsen beliggende i den nordvestlige del af projektområdet 
ikke blev anvendt perfluorerede stoffer (PFAS-forbindelser). 

En mere detaljerede beskrivelse af forureningskilder og mulige forureningsstoffer kan ses i den eksiste-
rende miljøgodkendelse4 og den tekniske redegørelse for EPII Terminal fra COWI fra 17.04.2020 (bilag 3). 

Varde Kommune har den 20.04.2020 givet en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 for anlægsarbejder i 
forbindelse med EPII Terminalen. Formålet med § 8-tilladelsen er at sikre, at anlægsarbejder og jord-
håndtering ikke kan føre til en spredning af eventuel forurenet jord og ikke bliver til miljømæssig risiko for 
grundvand og vandløb. 

Grundvandssænkningen kan føre til en spredning af eventuelle forureninger. Det er derfor vigtigt at der 
anvendes optimale grundvandssænkningsstrategier for at minimere grundvandvandssænkningen mest 

 
7 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlig stoffer, nr. 372 af 25.04.2016 
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muligt. Grundvandssænkningen skal fx foretages sektionsvis og om muligt i korte perioder, således at 
spredning af grundvandet minimeres. 

Geologi 

Nybro Gasbehandlingsanlæg ligger ifølge Per Smeds landskabskortet geologisk på den sydvestlige del af 
Varde Bakkeø. GEUS’ jordartskort beskriver de terrænnære sedimenter i området som smeltevandssand og 
ved Søvig Bæk og Skallebæk som ferskvandssedimenter. 

Boringsprofilerne fra de gennemførte geotekniske undersøgelser og fra vandindvindingsboringerne på 
gasbehandlingsanlægget viser en stratigrafi bestående af smeltevandssand med varierende lag af smelte-
vandssilt og -ler ned til 78 m u.t. ved den dybeste boring.  

Grundvand 

Grundvandsspejlet ved projektområdet forventes jævnfør pejledata fra boringerne ved lokaliteten og 
potentialekort fra området at være omkring 1-3 m u.t. Feltobservationerne og filterstrækninger fra den 
indledende grundvandsundersøgelse fra april 2020 (bilag 3) tyder også på en grundvandsstand omkring 1-3 
m u.t. 

Den generelle strømningsretning af det primære grundvand er mod vest. Strømningsretningen af det 
terrænnære sekundære grundvand er ifølge de magasinspecifikke potentialedata fra Miljøstyrelsens 
grundvandskortlægning (afrapporteret 2015) mod nordvest mod Søvig Bæk. 

Varde Kommune ikke oplysninger over, om området ved lokaliteten er grundvandsdannende, eller om det 
øverste grundvand infiltrerer en af recipienterne. COWI vurderer i den tekniske redegørelse, at der er en 
svag nedadrettet trykgradient mellem det øvre terrænnære grundvand og de underliggende 
sekundære/primære magasiner på lokaliteten. 

Projektområdet er af Miljøstyrelsen udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD-område). 

Lokaliteten er beliggende indenfor indvindingsoplandet (IOL) til en almen vandforsyning (Jegum-Vrøgum 
Vandværk) se bilag 6. Indvindingsoplandet er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI) og indsats-
område for grundvandsbeskyttelse (ION) direkte nord for matrikel 23 Kærup By, Janderup, som er ca. 400 
m opstrøms for projektområdet. Indvindingsoplandet er ikke udpeget som FI eller ION nedstrøms for 
gasbehandlingsanlægget. Nærmeste grundvandsdannende opland indenfor IOL ligger mere end 5 km NØ 
for (opstrøms) lokaliteten. Kildefeltet til Jegum-Vrøgum Vandværk med indvindingsboringerne og BNBO 
befinder sig ca. 3 km VSV for lokaliteten. Varde Kommune vurderer, at EPII Terminal-projektet pga. den 
store afstand til Jegum-Vrøgums kildeplads og det grundvandsdannende opland ikke kan være til nogen 
miljømæssig risiko for vandværkets drikkevandsindvinding. 

Der er ingen private drikkevandsforsyninger i nærheden af Nybro Gasbehandlingsanlæg. Alle ejendomme i 
lokalområdet bliver forsynet med drikkevand fra enten Outrup Vandværk, Janderup Vandværk eller DIN 
Forsyning. 

Jævnfør vandforsyningslovens § 26 stk. 2 er der krav om tilladelse til grundvandssænkning, såfremt der 
findes indvindingsboringer beliggende inden for en radius på 300 m. 

Nybro Gasbehandlingsanlæg har 4 indvindingsboringer i drift beliggende inden for en radius af ca. 300 m 
fra den centrale del af projektområdet, DGU 112.623, DGU 112.624, DGU 112.626 og DGU 112.934. 
Boringerne anvendes til forsyningsformål dog ikke til drikkevandsformål. Boringerne indvinder vand fra lag 
af smelte- og saltvandssand beliggende fra ca. 20-30 og 50-60 m u.t. Magasinerne er overlejret af ca. 10-25 
m smeltevandssilt. Grundvandsspejlet ved boringerne er beliggende omkring 3 m u.t. Den midlertidige 
grundvandssænkning vurderes overordnet ikke at have en negativ effekt på indvindingsboringerne pga. de 
relative mindre gravedybder og de dybereliggende indvindinger. 
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Derudover er 2 aktive markvandsboringer ca. 300 m fra projektområdet, DGU 112.585 og DGU 112.943. 
Markvandsboringernes er filtersat i henholdsvis ≥ 23 m og ≥ 15 m dybe. Derfor vurderes det, at 
grundvandssænkningen ikke vil have nogen indflydelse på markvandsboringernes vandindvinding. 

COWI har udført en indledende grundvandsundersøgelse med 5 grundvandsboringer for at kunne 
dokumentere indhold af jern (okker) og eventuelt indhold af miljøfremmede stoffer (kulbrinter/BTEXN) i 
grundvandet i projektområdet, se teknisk notat fra 17.04.2020, bilag 3. 

Der er i en boring påvist et moderat totalindhold af kulbrinter på 12 µg/l, som overstiger Miljøstyrelsens 
grundvandskriteriet for kulbrinter på 9 µg/l. I en anden boring er der påvist indhold af toluen på 0,24 µg/l. 
Grundvandskriteriet for toluen er 5 µg/l. Der er ikke påvist indhold af kulbrinter eller BTEXN i nogen af de 
andre boringer. 

Jernindholdet i grundvandet varierer fra boring til boring. Indhold af opløst jern målt i de 5 boringer er 0.20-
4,50 mg/l, og indhold af totalt jern (ufiltreret) er 0,54-8,8 mg/l. 

Vandløb 

De nærliggende recipienter er henholdsvis Skallebæk og Søvig Bæk. 

Søvig Bæk har DVFI faunaindeks 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet) og Skallebæk har DVFI 
faunaindeks 5 (god biologisk vandløbskvalitet). 

Vandløbene Skallebæk og Søvig Bæk er begge målsat og medtaget i Vandområdeplanerne 2015-2021. Den 
samlede tilstand for Skallebæk er ukendt på viste strækning, for Søvig Bæk er den moderat økologisk 
tilstand. Vandløbene er begge målsat til god økologisk tilstand. 

Lavbundsarealerne langs Søvig Bæk og Skallebæk er udpeget som okkerbelastede områder i Klasse 1 (stor 
risiko for okkerudledning). 

Oplandsstørrelse af Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg er ca. 39,4 km2 (oplandspunkter 38,95-
39,92 km2). Gennemstrømning (års middel) i Varde Kommune beregnes af forvaltningen med 15,43 l/s/km2 
opland. Gennemstrømning i Søvig Bæk ved Nybro Gasbehandlingsanlæg beregnes således med 608,5 l/s. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være nogen væsentlig kvantitativ påvirkning af den naturlige 
gennemstrømning i Søvig Bæk, hvis den samlede udledning af overfladevand og midlertidig udledning af 
grundvand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg ikke overstiger den i spildevandstilladelsen fastlagte maksimale 
udledning på 14,5 l/s. 

Næringsstoffer 

Naturcenteret ved Varde Kommune vurderer, at udledningen af grundvand ti Søvig Bæk ikke fører til en 
væsentlig merudledning af kvælstof og andre næringsstoffer. Det kan nævnes, at projektområdet ikke er 
dyrket landbrugsområde, og der forventes derfor ikke noget væsentligt input af næringsstoffer. Periodiske 
egenkontrol-analyser af spildevand fra Nybro Gasbehandlingsanlæg viser generelt moderate indhold af N, P 
og organiske samleparametre. Der henvises også til den store fortyndningsfaktor ved udledning af vand til 
Søvig Bæk. 

Jern 

Varde Kommunes har fastsat et udledningskrav til recipienter på 0,5 mg/l opløst jern. Ansøgeren er 
ansvarligt for, at indhold af opløst jern ikke overstiger 0,5 mg/l.  

Der udføres supplerende målinger for okker med feltmålinger for temperatur, pH og iltindhold under 
prøvetagninger, for at dokumentere, at udledningskravet for 0,5 mg/l opløst jern overholdes. 

Eventuelle afhjælpende tiltag for at udledningskravet for okker kan overholdes er beskrevet i projektbeskri-
velsen, se afsnit ”Udledningen af vand til Søvig Bæk”. 
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Miljøfremmede stoffer 

Der er konstateret indhold af kulbrinter (12 µg/l) og BTEXN (0,24 µg/l toluen) i grundvandet ved boring 
B101 og B102.  

Der er ikke lovmæssigt fastsat et kriterium for bortledning af totalt indhold af kulbrinter til recipienter. 
Varde Kommune fastlægger for denne tilladelse et udledningskrav på maksimum 500 µg/l. Det i boring 
B101 målte indhold af toluen er under grænseværdierne i bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål, 
som er henholdsvis 74 µg/l (generelt krav) og 380 µg/l (maksimalværdi) for indlandsvand. 

Der foretages akkrediterede kemiske analyser før, under og efter bortledning af vandet for at sikre, at 
indhold af kulbrinter og BTEXN ikke overstiger de målte koncentrationer. 

Indhold af miljøskadelige stoffer i overløbsvandet må ikke overstige kvalitetskravene i bekendtgørelsen om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb m.v. 

Varde Kommune vurderer, at der ikke er en væsentlig risiko for bortledning til recipienten med miljø-
fremmede stoffer i de tilladte koncentrationer. Der henvises til en fortynding af miljøfremmed stoffer i den 
maksimalt tilladte udledningsmængde på 14,5 l/s til Søvig Bæk, som har en beregnet gennemsnitlig årlig 
vandføring på ca. 600 l/s. 

Naturcenteret vurderer derfor samlet set, at udledningen af grundvandet ikke er i konflikt med 
bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster8. 

Naturinteresser 

Der ikke udpeget beskyttede naturområder indenfor gasbehandlingsanlægget. Lavningen ved Søvig Bæk og 
Skallebæk er udpeget som § 3-beskyttede mose- og engområder med enkelte § 3-beskyttede søer. 

Søvig Bæk og Skallebæk er § 3-beskyttede og målsatte som B-vandløb. Varde Kommune vurderer at der 
ikke vil være nogen væsentlig risiko overfor recipienterne og naturarealer ved vandløbet, hvis alle vilkår i 
forbindelse med udledningen af vand overholdes. 

Varde Kommune vurderer desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter om-
fattet af habitatdirektivets bilag IV.  

Konklusion af den miljømæssige vurdering 

Samlet set og under hensyntagen af konfliktscreeningen, den for oven beskrevne miljømæssige vurdering, 
rådgiver-redegørelser og gennemførte miljøundersøgelser samt den for Baltic Pipe-projektet udførte 
miljøkonsekvensvurdering er Varde Kommune kommet til den opfattelse, at den midlertidige grund-
vandssænkning og udledning af det oppumpede grundvand til Søvig Bæk ikke vil forårsage væsentlige 
negative påvirkninger af omgivelserne og risici for forurening af natur, jord, grundvand og recipienter, hvis 
anlægsarbejderne m.v. foregår som beskrevet under projektbeskrivelsen, og hvis vilkårene i denne 
tilladelse overholdes. 
 

 
8 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, nr. 448 af 11.04.2019 
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Figur 1-1 Området for gas pipeline krydsning af Lillebælt. 

2 Metode 

Miljøpåvirkningen beskrives som koncentration af tungmetaller og ilt i Lillebælt 

og hvor fortyndingsberegninger under de konkrete forhold vil give de aktuelle 

koncentrationer. Fortynding beregnes under hensyn til de gældende hydrauliske 

forhold og beregningsmetoder, der traditionelt anvendes ved fortynding i marine 

recipienter. 

3 Projektbeskrivelse 

Gasledningen trækkes fra jyllandssiden, syd om Fænø, til Fyn. 

Der vil blive anvendt vand fra Lillebælt til hydrotesting, dvs. der forventes ikke 

nævneværdige densitetsforskelle mellem udledningen og recipienten. 

Fra (Rambøll, 2019) citeres følgende procedure: 

”Testvandet, som er det samme, som blev indvundet fra Lillebælt, kan efter 

godkendt tryktest udledes eller bortskaffes for følgende måder: 

1. Udledning af testvand til Lillebælt

2. Udledning af testvand via midlertidigt bassin og/eller temporært reservoir

(etableret i lavning eller fx ved brug af jordvolde

3. Udledning eller bortskaffelse via pram med tanke, eller tankskib, der kan

rumme det krævede vand volumen

› På grund af strømforholdene i Lillebælt vil udledning fra jyllandssiden sikre

en bedre opblanding og dermed større spredning af testvandet.

› For at fjerne partikler, foretages i alle tilfælde filtrering af vandet, typisk

filterstørrelse på 50 µm, før udledning.

› Udledningen fortages når strømretningen i Lillebælt er nordgående
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› Fra rørenden på jyllandssiden, vil der blive etableret temporære udløbsled-

ninger ud i Lillebælt.”

I det følgende undersøges udelukkende udledning direkte til Lillebælt. 

3.1 Udledning: 

Vandvolumen: ca. 3000 m³  

Vandføring (side 5): 200-300 m³/timen = 0,056-0,083 m³/s 

Vandføring (side 6): 250-1000 m³/timen =0,069-0,278 m³/s 

I det følgende regnes der udelukkende på det for naturen mest ugunstige med 

1000 m³/time. 

Koncentration af opløste metaller er baseret på sammensætningen af den for-

ventede anvendte stållegering. Den er opgjort af Rambøll og fremsendt som 

personlig kommunikation. Der regnes med en eksponeringstid af vandet i røret 

på ca. 2 måneder.  Der anvendes de maksimale grænseværdier, da udledningen 

kun sker én enkelt gang og da den maksimalt varer ½-1 døgn, som er væsentlig 

kortere end levetiden af de organismer der potentielt påvirkes (f.eks. fisk og 

muslinger). 

Tabel 3-1 Metalkoncentrationer i udledning (Rambøll, pers. comm.) 

Stof Maksimal koncen-

tration i udlednin-

gen (µg/l) 

Grænseværdi, (Ge-

nerel/maksimum) 

(BEK 1625) (µg/l) 

Påkrævet fortyn-

ding 

Fe 4.000 - - 

Mn 66 1505) / 4205) - 

V 4 4,55) / 57,8 - 

Nb 3,2 - - 

Ti 24 - - 

Cu 20 15) / 25) 

4,96) / 4,96) 

9 

Ni 20 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

20 3,4 / 17 

3,4 / 124 

0,2 

Mo 20 6,75) / 587 - 

B 0,02 5,85) / 145 - 

5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige bag-

grundskoncentration 
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige

baggrundskoncentration 

3.2 Ilt 

Med hensyn til ilt, kan det forventes, at iltkoncentrationen vil sænkes i de to 

måneder, hvor vandet står i røret, og hvor intet lys kan bidrage til dannelse af 

ilt. I denne periode kan det forudsættes, at iltkoncentrationen i værste tilfælde 
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sænkes til 0 mgO2/l. Kvalitetskriterie for ilt foreligger ikke, men der opereres 

typisk med to vandkvalitetsgrænser for iltindhold i havet: 

Grænsen for flugtadfærd hos fisk: 5 mgO2/l 

Grænsen for kvælning af organismer: 2 mgO2/l 

Ved at forudsætte en baggrundkoncentration på 8 mgO2/l, vil det således kræve 

en fortynding på 1,7 for at opnå flugtadfærdskriteriet på 5 mgO2/l og en fortyn-

ding på kun 0,3 for at kunne opnå overlevelseskriteriet på 2 mgO2/l. 

3.3 Jern 

Det ses at den store jernkoncentration på omregnet 4 mg Fe/l ligger over drik-

kevandskravet på 0,2 mg Fe/l, (BEK 802, 2016) som jo ikke er anvendelig her, 

men som giver et fingerpeg om størrelsesorden af jernindholdets betydning. For 

at ville kunne opnå drikkevandskvalitet mht. til jernkoncentrationen skulle test-

vandet derefter fortyndes ca. 19 gange. Dette er kun en faktor 2 forskellig fra 

fortyndingskravet for kobber og dermed af samme størrelsesorden som fundet 

for kobber. Det skal i øvrigt understreges, at en væsentlig del af jernindholdet 

fra korrosion findes som partikulære restprodukter, der i et vist omfang vil blive 

fjernet fra i 50 µm filteret. 

Der konkluderes derfor, at en fortynding på 10, der bygger på kravet for kobber, 

vælges som designfortynding for udledningen. Det betyder, at dette stof repræ-

senterer de hårdeste krav til fortynding, og at kravene til de andre stoffer der-

med er overholdt. 

4 Fortyndingsberegning 

Vandføringen i Lillebælt afhænger af såvel meteorologi som tidevand. I (COWI, 

2018) er der angivet en typisk vandføring i Lillebælt på 10.000 m³/s. Hastighe-

den omkring et udledningspunkt, der endnu ikke er fastlagt, vil være svær at 

forudsige nøjagtigt. Ved at vurdere tværsnitsarealet (bredde 0,8 km, dybde 25 

m) findes en typisk hastighed på 0,5 m/s.

Ved at sammenligne med angivelser af strømhastigheder i fra (Kommas Havne-

lods, 2009) findes at strømhastigheder mellem 2 og 5 knob (1-2,5 m/s) ikke er 

ualmindelige.  

Der antages derfor i det følgende en nordgående strøm på 1 m/s (2 knob). 

Der er gennemført beregninger efter to metoder. 

Metode 1: Vandret stråle 

Metode 2: Idealiseret flod 

Den første metode er fundet som den mest velegnede her, og den er beskrevet 

og anvendt i det følgende. Den anden metode anvendes typisk af MST ved ud-

ledning til vandløb (her kan Lillebælt antages at kunne håndteres som et stort 

vandløb). Derfor er denne metode ligeledes anvendt i Bilag A. 
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Ved at betragte udledningen som en såkaldt ”vandret stråle”, hvor det udledte 

vand strømmer ud i en (antaget) stillestående recipient, men med en hastighed 

og dermed en impuls. Det antages endvidere, at det udledte vand har samme 

densitet som recipienten. Ifølge (Abraham, 1963) kan sammenhæng mellem 

fortynding og afstand bestemmes på baggrund af eksperimenter. Idet der ikke 

foreligger en densimetrisk forskel, kan teorien for en lodret stråle anvendes på 

en vandret stråle, blot med den forskel at koordinaten Y nu er en vandret koor-

dinat, svarende til den traditionelle x-akse. 

For specialtilfældet uden densimetrisk forskel (Froudes går mod uendelig) kan 

forholdet mellem fortyndingen og afstand fra udledning bestemme grafisk på 

baggrund af eksperimentelle resultater. En fortynding på ca. 10 svarer til et for-

hold for Cm/Co (koncentration i strålens midterlinje/koncentrationen i udlednin-

gen) på 0,1. Tilsvarende findes ved forholdet y/Do (afstand fra udlø-

bet/udløbsdiameter) på ca. 60, se Figur 4-1. 

Figur 4-1 Stråle:  

Fortynding Cm/Co, afstand y/Do og hastighed Um/Vo som funktion af det 

densimetriske Froudes tal Fd, (Abraham, 1963) 

Diameteren af udløbsrøret er ikke angivet, men der kan antages, at strømnings-

hastigheden i udløbsledningen typisk vil være omkring 1 m/s. Ved en vandføring 

på 1000 m³/time (0,278 m³/s) svarer det til en diameter Do på ca. 0,6 m. Af-

læsningen for y/Do på 60 svarer dermed til en maksimal afstand y på ca. 36 m. 

Afstanden skal her regnes fra røråbningen (”end of pipe”) og så vinkelret ud i 

strømmen. 
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Anvendes et mindre rør, der giver 1m/s hastighed ved 200 m³/timen (0,056 

m³/s), findes en diameter Do på 0,27 m. Dette svarer til en minimal afstand på 

16 m vinkelret ud i strømmen. 

Den nedstrøms drift under denne udledning afhænger af strømhastigheden i Lil-

lebælt. Idet strålens hastighed ved opnåelse af fortyndingen på 10 ligeledes vil 

være 1/10 af udløbshastigheden, kan de skønnes at gennemsnithastigheden af 

strålen under fortyndingen er (1+0,1)/2=0,55 af udløbshastigheden. For at til-

bagelægge 36 m med en hastighed på 55 % af 1 m/s vil det tage 65 sekunder. 

Ved en strømhastighed i Lillebælt på 1 m/s vil den nedstrøms afdrift af strålen 

da være omkring 65 m. 

En stråle med cirkulært tværsnit udvider sin halvbredde b/z = 0,107±0,003 (Fi-

scher, et al. 1979). Det svarer til at strålen i en afstand på 36 m fra udledningen 

kræver en vanddybde på mindst 2∙4 m = 8 m (halvbredden betyder at strålen 

skal kunne udbrede sig både opad som nedad). Det foreslås derfor at føre ud-

ledningen ud i en vanddybde på ca. 8 m 

5 Sammenfatning 

Sammenfattende viser foreliggende beregninger, at blandingszonen for ilt og 

jern er de mest kritiske. Den krævede fortynding er omkring 10. Den tilsvarende 

blandingszone kan dårligt bestemmes med de fleste tilgængelige metoder. Ved 

en specifik anvendes af de styrende ligninger for dispersiv spredning findes at 

blandingszonens længde er i en størrelsesorden af 16-36 m.  

Under udledning må derfor regnes med en temporær blandingszone, der stræk-

ker sig fra udløbet og ca. 16-36 m vinkelret ud i Lillebælt. Zonens nedstrøms 

udtrækning forventes at være i størrelsesorden 65 m.   

For tungmetallerne listet i ovenstående Tabel 3-1 gælder dermed, at deres kon-

centration i recipienten uden for den ovenfor beskrevne blandingszone vil være 

under miljøkvalitetskravene. 

6 Referencer: 

Abraham, G., 1963: ”Jet diffusion in stagnant ambient fluid“, Delft Hydraulics 

Laboratory, Publication no. 29 

BEK 802,2016: Drikkevandsbekendtgørelsen af 1/6/2016. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180348 

COWI, 2018: “Lillebælt Syd Vindmøllepark, Miljøkonsekvensrapport”, Sønder-

borg Forsyning. https://lillebaeltsyd.dk/wp-

content/uploads/2018/12/miljokonsekvensrapport-a095938-007.pdf 

Fischer, H., Imberger, J., List, E.J., Koh, R.C.Y., Brooks, N.H., 1979: ”Mixing in 

inland and coastal waters”. Textbook. Academic Press, New York, 

1979. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180348
https://lillebaeltsyd.dk/wp-content/uploads/2018/12/miljokonsekvensrapport-a095938-007.pdf
https://lillebaeltsyd.dk/wp-content/uploads/2018/12/miljokonsekvensrapport-a095938-007.pdf
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Bilag A Metode 2, Idealiseret flod 

I denne metode anvendes en beregningsmodel, som bygger på dispersiv spred-

ning af stof i vandløbet. Hovedproblemet med denne beskrivelse er at den byg-

ger på antagelsen om at udledningen (rørdiameter) er punktformet, dvs. meget 

lille i forhold til udledningens blandingslængde og bredde. Denne grundantagelse 

er ikke opfyldt for meget små bladningszoner, hvor blandingszonens længde er i 

størrelsesorden 1 til 10 rørdiametre, eller mindre. 

Miljøstyrelsen har selv udviklet et forenklet værktøj og stillet dette til rådighed 

ved tidligere lejlighed (MST, 2018). Redskabet er låst med hensyn til opløselig-

hed af vandløbets bredde og skal derfor manipuleres for at kunne beskrive en 

højere opløselighed. Dette kan gøres ved at skalere såvel vandløbets bredde 

som dets vandføring med samme tal. Selv ved en skalering af bredden og vand-

føringen til 2% af vandløbets bredde og vandføring er opløsningen ikke god nok 

til at beskrive blandingszonen, der svarer til en fortynding på ca. 10. Resultater-

ne antyder, at blandingszonen er mindre end ½ m nedstrøms og 1 m vinkelret 

ud i strømningen, svarende til en blandingszone på under ½ m². Den tilsvarende 

beregning er illustreret i nedenstående Figur 6-1. 

Figur 6-1 Illustration af beregning med MST’s beregningsmodel til bestemmelse af 

blandingszonen. 

Alternativt er tilsvarende beregning gennemført efter (Fischer, et.al. 1979), hvor 

følgende generelle ligning for dispersiv stofspredning i en strømning er beskre-

vet generelt fro vertikal velblandede forhold: 

 (  )
 √  

   ( ) 

hvor  

C: koncentrationen 

x,y: længde og tværkoordinater 

M: Masseflux af tilført stof per meter dybde 

u: Strømhastighed 

ε: Transvers blandings koefficient: 

√
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hvor 

g: Tyngde akselleration 

d: Dybde 

u*: Friktionshastighed 

I: Energigradient  

Massefluxen M op-skaleres ved at antage at hele tilførslen af stof over 1 m 

vanddybde (den nederste) og ikke over hele dybden.  Ligningen løses for y=0 (i 

centerlinjen) og resulterer i at man skal ca. 1 m nedstrøms for at opnå en for-

tynding på ca. 10. Dermed forventes en tilfredsstillende blanding i centerlinjen 

for en nærzone på ca. 1 m fra udløbet.  

Koncentrationen i forskellige afstande fra centerlinjen er vist i Figur 6-2. 

Figur 6-2 Relativ koncentration (Aktuel koncentration C divideret med udløbskoncen-

tration Co) som funktion af nedstrøms afstand i forskellige afstande y fra 

centerlinjen. 

Det ses af Figur 6-2, at fortyndingen på 10, som svarer til en reduktion af ud-

gangskoncentrationen til ca. 0,1, findes i centerlinjen i en afstand på ca. 1 m. I 

en afstand på ½ m findes, at koncentrationen stiger til en maksimumværdi på 

ca. 0,13 i en afstand på ca. 0,2 m. Derefter falder koncentrationen.  

Det ses at bladningszonen, som er beregnet med denne dispersions-metode gi-

ver bladningszoner med længder der er af samme størrelsesorden som udled-

ningsdiameteren. Dermed kan denne metode ikke anvendes her. 
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1 Baggrund 
I forbindelse med undersøgelserne i 2018 af lokaliteter langs Baltic Pipe-projektet, 

blev en række lokaliteter vurderet som potentielle levesteder for birkemus. Lokali-

teterne blev ikke undersøgt for forekomst af birkemus i 2018. Vurderinger i 2018 

er således alene baseret lokalitetens tilstand og struktur, samt sammenhæng med 

andre lokaliteter der potentielt kan være levesteder for birkemus. På det grundlag 

er egnede levesteder for birkemus identificeret på de undersøgte lokaliteter. 

I 2019 og 2021 er forekomst at birkemus eftersøgt på lokaliteter med egnede le-

vesteder for birkemus. Undersøgelsen i 2019 og 2021 var rettet mod de egnede 

lokaliteter, der påvirkes af projektet. 

På de lokaliteter hvor arten forekommer på baggrund af den udførte undersøgelse 

i 2019 og 2021, vurderes det, at der forekommer beskyttede yngle- og rasteområ-

der på de egnede levesteder. 

2 Metode 
I en stor svensk undersøgelse af påvisningsmetoder for birkemus har vildtkame-

raet vist sig at være en særdeles god og omkostningseffektiv metode1. I Danmark 

har vi indtil de seneste par år benyttet faldfælder til fangst af birkemus, men ka-

merafælder er ifølge de svenske erfaringer mere effektive og billigere i drift.  

Kamerafælder er med succes blevet anvendt i Danmark, men der foreligger ingen 

egentlig test af deres effektivitet sammenlignet med andre påvisningsmetoders ef-

fektivitet i Danmark. Man må således basere sig på de svenske erfaringer.  

En grundig kameraundersøgelse omfatter et større antal kameraer, som er aktive i 

minimum 14 dage i dyrenes aktive periode. Undersøgelsen må forventes at påvise 

birkemus i området, hvis dyrene har reder tæt på kameraets placering. Findes der 

ikke birkemus ved en sådan undersøgelse, kan man konkludere, at eventuelle dyr i 

området sjældent færdes nær kameraerne. Birkemus vil altid færdes jævnligt om-

kring de steder hvor de har reder og regelmæssige skjulesteder. Således vurderes 

det, at denne metode er den bedst tilgængelige teknologi til at afgrænse beskyt-

tede yngle- og rasteområder for birkemus. Hvis arten ikke observeres med kame-

raundersøgelsen, vil der være langt fra kameraerne til eventuelle reder og regel-

mæssige skjulesteder, og der er dermed ingen beskyttede yngle- og rasteområder 

på det areal, som er omfattet af undersøgelsen. 

Det relevante antal kameraer og kameraernes placering på hver lokalitet er afgø-

rende for undersøgelses effektivitet og dermed for konklusionen. Det rette antal 

afhænger af lokale forhold, og fastlægges af eksperten ved undersøgelsens op-

start. Kameraerne var alle indstillet til at være aktive fra kl. 18 til kl. 10 hvert 

døgn. På varme dage kan bevægelse udløse kameraet kontinuert, så hukommelse-

skortet fyldes op i løbet af en enkelt dag, og for at undgå dette, er tidsbegræns-

ningen indført. Birkemus er meget sjældent dagaktive, og begrænsningen i tid 

vurderes derfor ikke at påvirke registreringen.  

I det følgende fremgår en tabel over antallet af opsatte kameraer ved de udførte 

undersøgelser i 2019 og 21. Det anvendte antal kameraer i 2019 var utilstrække-

ligt på en enkelt egnet lokalitet, fordi græssende dyr forhindrede opstillingen af 

 

1 Van der Kooij J & Møller JD 2017. Bjørkemus Sicista betulina i Bergslagen, Sverige: videre-
utvikling av påvisingsmetoder. – Naturformidling van der Kooij. 79 s. 
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det ønskede antal kameraer (lokalitet 42, 3 kameraer i 2019). På den baggrund er 

undersøgelsen gentaget i 2021 på denne lokalitet.  

Tre lokaliteter (81001, 81002 og 81005) indgik ikke i vurderingerne i 2018.  

Tabel 2.1. Undersøgelser af birkemus på egnede lokaliteter. Antallet af anvendte kamerafælder 

fremgår i parentes. Alle egnede områder til birkemus der påvirkes af detailprojektet, er undersøgt i 

2019 eller 2021 med henblik på at undersøge forekomsten med kamerafælder  

  

Gennemsnitligt var kameraerne i 2019 aktive i 14 dage i løbet af juli og primo au-

gust. Det blev i 2019 tilstræbt, at fælderne på hver lokalitet ikke var aktive i de 

samme 14 dage. Skulle der fx sættes 4 fælder på en lokalitet, blev de første to sat 

op i starten af juli og var aktive i ca. 2 uger, hvorefter endnu to fælder blev place-

ret på lokaliteten. Dette skete for at få så meget vejrmæssig variation i fangsterne 

som muligt. Fx synes perioder uden regn at have en negativ indflydelse på påvis-

ningen af birkemus. Hvis det første sæt fælder kun var aktive i 13 dage, var de 

næste fælder til gengæld aktive i 15 dage, så kameraerne gennemsnitligt altid var 

aktive i 14 dage.  

På lokaliteter med mindre end 4 kamerafælder, blev alle kameraerne placeret på 

én gang. 

I 2021 blev fælderne på alle lokaliteter placeret på én gang, uanset antal. Til gen-

gæld var de gennemsnitligt aktive i 28 dage i løbet af juni-august. 

På dette grundlag vurderes det, at alle påvirkede lokaliteter med egnede områder 

for birkemus er tilfredsstillende omfattet af undersøgelsen i enten 2019 eller 2021. 

Undersøgelsen kan således anvendes til at definere forekomsten af beskyttede 

yngle- og rasteområder for birkemus på de påvirkede arealer. 
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3 Resultater 
 

3.1 Lokalitetsgennemgang 
Som det fremgår af tabellen, ligger lokaliteter med egnede levesteder for birkemus 

i Vestjylland (VJ) og Østjylland ØJ (se Tabel 2.1). Undersøgelsen er kun rettet mod 

lokaliteter med egnede områder for birkemus, som påvirkes af projektet efter de-

tailprojektering. De undersøgte lokaliteterne gennemgås i det følgende. 

3.1.1 Vestjylland (VJ) 

Lokalitet 85 (Blåbjerg) 

Birkemus kendes fra habitater i klitheder og klitplantager, særligt i Thy, men også 

fra Sydvestjylland, fx Guldager Plantage nord for Esbjerg. Lokaliteten i Blåbjerg 

Klitplantage består af græs- og urtevegetation på fugtig bund. Lokalitetens fugtige 

islæt og det faktum, at arealet senest blev pløjet i 2016, bevirker at arealet ikke er 

særskilt egnet som ynglested- og rastested for birkemus, men primært udgør et 

potentielt fourageringsområde.  

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 

 

Lokalitet 19 (Fiddegrøft) 

Lokaliteten består af §3 eng og §3 mose. Det meste af engarealet blev pløjet i 

2020, og har derfor kun potentiel værdi som fourageringsområde for eventuelle 

birkemus. Moseområdet er gradvist groet til i løbet af de seneste 10-15 år, og det 
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indeholder nu mange tørre pletter, som potentielt kan fungere som yngle- eller ra-

stested for birkemus.  

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 

 

 

Lokalitet 38826 og 64433 (Søvig bæk/Nybro) 

Søvig Bæk løber til Filsø. Det er derfor sandsynligt at bækken står i forbindelse 

med birkemus-lokaliteter ved Filsø. Det store engområde er på nordsiden er flan-

keret af mindre skrænter (langs levende hegn), som kan fungere som redelokali-

tet. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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3.1.2 Østjylland (ØJ) 

Lokalitet 21 og 92 (Husted Mose) 

Eng/mose nær Husted Mose, hvorfra Åkær Å ifølge topografiske kort ser ud til at 

udspringe. Erfaringer viser, at birkemus kan bruge åsystemer som spredningskor-

ridorer, og kan findes på flere egnede levesteder i åsystemet. Husted Mose rum-

mer egnede fouragerings- og redesteder og arten er i forvejen kendt både Åkær Å 

og andre dele af Husted Mose (ca. 900 m fra tracéet). I den vestlige del af områ-

det, hvor linjeføringen planlægges, er engen dog meget våd og intensivt afgræs-

set. Her er chancen for redesteder ikke stor. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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Lokalitet 25 (Egholt Skov) 

Diger udgør potentielle yngle- og rastesteder for birkemus, og denne lokalitet ud-

gøres netop af et prominent dige bevokset med træer. Diget løber mod vest fra 

Egholt Skov, der mod syd støder op til Åkær Å. Birkemusen kendes fra ådalen 

Åkær Å mellem Lunderskov og Kolding.  

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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Lokalitet 81001, 81002 og 81005 (Gesten Skov -Nord) 

Området er som det eneste ikke omfattet af vurderinger i 2018. Derfor omfatter 

beskrivelsen i det følgende også lokaliteter der ikke vurderes egnede til birkemus. 

Lokaliteternes placering fremgår af kortbilag 1 -Natur (Bilag til Miljokonsekvens-

rapporten).  

Området består af et dige med træbevoksning (81001-nordligst) som ikke er eg-

net til birkemus, et stort afgræsset engareal (81002-centralt) samt en lille ådal 

sydligst (81005). Ådalen har skovpræg og er ikke optimal for birkemus. En udyr-

ket bræmme langs bækkens nordlige bred virker som et egnet habitat (del af loka-

litet 81005).  

Det store engareal (81002) indeholder flere mere tørre partier. Undersøgelser 

kunne i 2019 ikke gennemføres på engen (81002) på grund af græssende dyr, 

som forhindrede opsætning af kameraer. Det konkluderes efterfølgende ved nær-

mere analyse af lokalitetens driftshistorie, at den ikke er egnet for birkemus, da 

området indtil 2011 var opdyrket, og afgræsningen gennem en årrække herefter 

har været for intensivt. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen i 2019 af lokalitet 81005. Beskyttede 

yngle- og rasteområder for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteterne. 
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Lokalitet 72432 (Syd for Gesten Skov) 

Lokaliteten udgøres af en træbevokset ådal. Ådalen bærer mest præg af skovbe-

voksning. Området kan være egent til birkemus. Arten har adgang til området, da 

det står i forbindelse med Åkær Å-systemet, hvor arten tidligere er fundet. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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Lokalitet 104 (Åkær å, Hesselvad, Lunderskov) 

Denne lokalitet udgøres af Åkær Ådal og tilliggende arealer. Birkemusen er påvist 

på en anden lokalitet ved Åkær Å, og forekomst af arten på lokalitet 104 vurderes 

på forhånd at være meget sandsynlig. Især de arealer, der er vejledende registre-

ret som §3-eng, samt de andre arealer med urtevegetation synes at udgøre helt 

idéelle levesteder for birkemus. De øvrige steder er lokaliteten kraftigt tilgroet og 

dermed ikke nær så optimal som fourageringsområde, men dyrene har sandsynlig-

vis reder i de tørre ådalsskrænter – også hvor disse er tilgroede. 

Birkemus er fundet ved undersøgelsen i 2019. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes derfor at findes på lokaliteten. Afværgeforanstaltninger skal 

implementeres for at bevare områdets økologiske funktionalitet. 
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Lokalitet 105 (Åkær å, Spidshøjgård, Lunderskov) 

Denne lokalitet ligger ved Drabæks Mølleå, som godt en kilometer nedstrøms løber 

sammen med Åkær Å. Lokaliteten er i god, spredningsøkologisk forbindelse med 

det kendte fund ved Åkær Å, og forekomst af arten her vurderes på forhånd at 

være meget sandsynlig. 

Birkemus er fundet ved undersøgelsen i 2019. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes derfor at findes på lokaliteten. Afværgeforanstaltninger skal 

implementeres for at bevare områdets økologiske funktionalitet. 
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Lokalitet 32 (Nær Svanemosen) 

Birkemusen er i forbindelse med Projekt Birkemus (2007-2009) fundet i den syd-

lige udkant af Svanemosen. Diger udgør potentielle yngle- og rastesteder for bir-

kemus, og denne lokalitet udgøres netop af et prominent dige bevokset med 

træer.  

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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Lokalitet 106 (Nær Svanemosen) 

Denne eng ligger 500 m fra et andet kendt levested for birkemus i udkanten af 

Svanemosen. Engområdet er meget tilgroet, og bærer i den nordlige del præg af 

skov. Denne del er derfor mindre optimal for birkemus end den sydlige del. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 
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Lokalitet 80 (Nær Svanemosen -Nørreskov) 

Dette engareal i udkanten af Nørreskov har haft en lang kontinuitet, og omfattede 

således i 2018 et fint potentielt fourageringsområde for birkemus. Engen var de 

fleste steder for våd til at være egnet som redested for birkemus, men få steder 

var der i 2018 nogle tørre pletter, som kunne være potentielle redesteder. Diget i 

kanten af Nørreskov var også et potentielt redested. 

Ved undersøgelsen i 2019 var store dele af de egnede strukturer i området imid-

lertid forsvundet på grund af opdyrkning, og undersøgelsen kunne derfor kun gen-

nemføres i mindre skala på de resterende arealer. Den udførte undersøgelse i 

2019 omfatter dog de resterende egnede levesteder, og kan derfor anses som 

fuldt dækkende for vurderingen. 

Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen. Beskyttede yngle- og rasteområder 

for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 

Lokalitet 42 (Sdr. Stenderup) 

Lokalitet med et stort engareal, åbræmme og diger, der tilsammen udgør et fint, 

potentielt levested for birkemus. 

Undersøgelsen udført i 2019 er ikke dækkende og gentages derfor i 2021. I 2019 

kunne der pga. afgræsning kun opstilles kameraer ved åbræmmen, men i 2021 

var tracéet gennem engen hegnet fra, og der kunne opstilles kameraer her. Engen 

var mange steder meget våd og derfor uegnet som yngle- og rastested for birke-

mus, men indimellem var der tørrere pletter, hvor der kan forekomme reder, så-

fremt de ikke nedgræsses for hårdt.  
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Birkemus er ikke fundet ved undersøgelsen, hverken i 2019 eller 2021. Beskyttede 

yngle- og rasteområder for birkemus vurderes ikke at findes på lokaliteten. 

 

 

3.2 Resultater fra kamerafælder 

3.2.1 Data fra i 2019 

Kameraerne tog tilsammen lidt over 118.000 fotos. Heraf var kun godt 9.000 fotos 

dagbilleder udløst af solens varme og bevægelse fra enten insekter eller vegeta-

tion i bevægelse. I resten af tilfældene blev kameraet udløst pga. aktivitet fra et 

dyr. 

Som det fremgår af lokalitetsgennemgangen, blev der blev konstateret birkemus 

på to lokaliteter: Lokalitet 104 (Åkær å, Hesselvad, Lunderskov) og lokalitet 105 

(Åkær å, Spidshøjgård, Lunderskov).  

Derudover har undersøgelser fra 2018 i forbindelse med et andet projekt påvist 

birkemus ca. 900 m fra Lokalitet 25 og 92 (Husted Mose). Undersøgelsen i 2019 

og 2021 påviste dog ikke forekomster af birkemus inden for de områder, der på-

virkes af projektet. 

3.2.2 Data fra 2021 

Kameraerne tog tilsammen næsten 30.000 fotos. Heraf var en stor del, godt 

10.000 fotos, dagbilleder udløst af solens varme og bevægelse fra enten insekter 



 

 

 

16 

eller vegetation i bevægelse. I resten af tilfældene blev kameraet udløst pga. akti-

vitet fra et dyr. 

Der blev ikke fundet birkemus på nogen af lokaliteterne. 

En detaljeret tabel med bl.a. registrerede arter og antal aktive nætter angivet for 

hvert enkelt kamera findes i appendiks. Det skal bemærkes, at de viste fangster er 

bifangster, og at lokkemaden for en stor del af dyrearternes vedkommende ikke 

var målrettet dem. En fokuseret kameraindsats med passende lokkemad til fx 

mårdyr vil sandsynligvis kunne føre til flere påvisninger af individer fra denne arts-

gruppe. 

 

4 Konklusion 
En række lokaliteter blev undersøgt i 2019 og 2021 med kamerafælder uden bir-

kemus blev fundet. Forekomst af beskyttede yngle- og rasteområder kan på det 

grundlag udelukkes på flere lokaliteter i Vestjylland (85, 19, 38826, 64433) og 

Østjylland (21, 92, 25, 81005, 72432, 32, 106, 80 og 42).  

På baggrund af undersøgelserne er det fastlagt at yngle- og rasteområder for bir-

kemus påvirkes af projektet på to lokaliteter i Østjylland, hvor arten er registreret 

ved undersøgelsen i 2019 (104 og 105).  

Afværgeforanstaltninger skal implementeres for at bevare områdets økologiske 

funktionalitet på disse lokaliteter. Foranstaltninger beskrives i miljøkonsekvensrap-

porten. 
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Appendix 1: Data fra kamerafælder 2019 
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Appendix 2: Data fra kamerafælder 2021 
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1 Baggrund 
I forbindelse med undersøgelserne i 2018 af lokaliteter langs Baltic Pipe-projektet, 

blev en række lokaliteter vurderet som potentielle levesteder for flagermus.  

Lokaliteterne blev ikke undersøgt for forekomst af flagermus i 2018. Vurderinger i 

2018 er således alene baseret lokalitetens tilstand og struktur, samt sammenhæng 

med andre lokaliteter, der potentielt kan være levesteder for flagermus. På det 

grundlag er egnede levesteder for flagermus identificeret på de undersøgte lokali-

teter. 

I 2020 og 2021 er forekomst af flagermus eftersøgt på lokaliteter med egnede 

yngle- og rastesteder for flagermus, der påvirkes af projektet efter detailprojekte-

ringen er udført. Formålet var at klarlægge om beskyttede yngle- og rasteområder 

påvirkes af projektet. 

2 Metode 
Undersøgelserne blev foretaget i flagermusenes yngleperiode (ultimo juni – primo 

august) og igen i det tidlige efterår (medio august til medio september). Undersø-

gelserne blev udført på aftener med ingen eller let vind og ingen regn. Starttids-

punktet var hver gang lidt før solnedgang til mindst to timer efter solnedgang.  

I yngleperioden flyver hunnerne ud på deres søgen efter føde, og de kommer til-

bage til kolonitræet flere gange i løbet af natten for at give underne dige. Et kolo-

nitræ identificeres ved at der, i hvert fald på nogle tidspunkter i løbet af natten, er 

flagermusaktivitet omkring træet og sociale lyde fra dyrene. Oftest vil man også 

kunne se dyrene flyve ud og ind ad indgangen til kolonihulheden.  

I sensommerperioden er ungerne blevet selvstændige. Dyrene flytter rundt i land-

skabet, og findes ofte andre steder end hvor de ynglede. Dette er hovedsæsonen 

for parring, og hannerne forsøger vha. revirsang at lokke hunner til deres harem, 

fx i træer. Dyrene kan i højere grad sidde enkeltvis i træer eller i små grupper, og 

kan derfor være vanskelige at lokalisere. 

Undersøgelsens omfang svarer til anbefalingerne for basisundersøgelser af vejan-

læg som fremgår af forvaltningsplanen for flagermus1. 

Til undersøgelserne blev der først og fremmest benyttet en håndholdt flagermus-

detektor. Med den blev områderne patruljeret i mindst to timer, så hvert enkelt 

træ blev passeret ofte, dvs. omkring 10-20 gange på en aften. På den måde op-

fanges ud- eller indflyvningsaktivitet i træerne. Udflyvningsaktiviteten foregår ty-

pisk over en periode af et kvarter, og vil således blive opdaget med den foretagne 

undersøgelsesintensitet. Indflyvningsaktivitet medfører ligeledes en del ”larm” om-

kring kolonien, som også høres, selv på afstand. De fleste steder blev der supple-

ret med opsætning af automatiske ultralydsoptagere, som ved udvalgte trægrup-

per optog al flagermusaktivitet i løbet af aftenen. Enkelte steder blev der udeluk-

kende benyttet automatisk ultralydsoptager (se resultatafsnittet for nærmere op-

lysninger). 

Alle lydoptagelser blev efterfølgende gennemgået og analyseret på computer. 

                                                   

1 Møller, Baagøe og Degn (2013): Forvaltningsplan for flagermus, Naturstyrelsen, Miljømini-

steriet. 



 

 

 

3 

Målet med undersøgelserne var at klarlægges forekomst af flagermus i de træer 

der skal fjernes på grund af projektet. Målet var IKKE en fuldstændig registrering 

af alle arter, som jagede i området. I dette notat er det dog angivet, hvilke arter 

som blev hørt i hvert område. Flagermus jager mange steder i landskabet, og på 

de fleste lokaliteter vil man kunne opfange jagtaktivitet. Jagtaktiviteten er tydeligt 

forskellig fra den aktivitet, man finder omkring kolonier. Omkring en ynglekoloni 

vil der således oftest være tidlig aktivitet af arten i forhold til dens normale udflyv-

ningstidspunkt. Der vil derudover være mange sociale lyde og meget høj aktivitet, 

som også kan registreres visuelt. Dyrene vil i højere grad end ellers kunne obser-

veret flyvende tæt på trækroner eller træstammer. Sensommerens større raste-

steder vil ligeledes være præget af en øget aktivitet og mange sociale lyde. 

De arealer, som Energinet havde udvalgt til undersøgelse 2020, var afgrænset i 

form af cirkler på et luftfoto. Cirklerne gik ud over traceets grænser, og det blev 

derfor aftalt med Energinet, at det undersøgte område skulle være cirklens fælles-

areal med tracé inkl. arbejdsarealer. I dette notat er der lavet nye kort, hvor pro-

jektets endelige afgræsning efter detailprojektering inkl. arbejdsareal er vist.  

På kortene i det følgende angiver ”Undersøgt lokalitet” (lilla) det område, som er 

vurderet i 2018. Hovedparten af de vurderede områder anses ikke for egnet til fla-

germus. Med gul markeres det området som vurderes egnet til flagermus på bag-

grund af gennemgangen i 2018 (”Egnet for flagermus”) med enkelte tilretninger 

på baggrund af undersøgelsen i 2020 og 2021. Hvis hele den lokalitet der er vur-

deret i 2018 anses som egent, vises kun den gule markering (”Egnet for flager-

mus”). Undersøgelser med flagermus detektor i 2020 eller 2021 er især rettet mod 

de egnede områder (gul), som samtidig påvirkes af projektet efter detailprojekte-

ring. 

Tabel 2.1. Undersøgelser af flagermus på egnede lokaliteter der påvirkes af projektet. Alle egnede 
områder til flagermus der påvirkes af detailprojektet er undersøgt i 2020 eller 2021. På én lokalitet 

er træerne dog fjernet inden undersøgelse blev udført (lokalitet 60).  

  

 

På dette grundlag vurderes det, at alle påvirkede lokaliteter med egnede områder 

for flagermus er tilfredsstillende undersøgt i 2020 eller 2021. Dog undtaget en lo-

kalitet (lokalitet 60), hvor der ikke blev udført undersøgelser før træerne blev fæl-

det.    
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3 Resultater 
 

3.1 Observerede arter 
Der blev ikke fundet flagermuskolonier eller tegn på rastesteder for flagermus i 

nogen af de undersøgte områder.  

Følgende arter blev registreret ved undersøgelserne: 

 Brunflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark udelukkende i træer. 

 Skimmelflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark udelukkende i huse. 

 Sydflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark udelukkende i huse. 

 Troldflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark oftest i træer, men også i 

huse. 

 Dværgflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark oftest i huse, men også i 

træer. 

 Pipistrelflagermus. Yngler og overvintrer i Danmark oftest i huse, men også i 

træer. 

 Vandflagermus. Yngler i Danmark i træer. Overvintrer i træer, kældre, kalkmi-

ner mv. 

 Damflagermus. Yngler i Danmark i mest i huse, men også i hule træer. Over-

vintrer i kalkminer, kældre mv.  

 Frynseflagermus. Yngler i træer og huse. Overvintrer mest underjordisk, fx 

kældre og kalkminer, men også i huse og træer. 

 Langøret flagermus. Yngler og overvintrer i træer, bygninger og kældre mv. 

I det følgende beskrivelse undersøgelse og observerede arter på de enkelte under-

søgte lokaliteter.  
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3.2 Lokalitetsgennemgang 
Numre der begynder med ”F” er anvendt ved undersøgelserne i 2020. Disse lokali-

teter er stort set sammenfaldende med lokalitetsnumre, som fremgår af undersø-

gelsen i 2018 (Bilag F til Miljøkonsekvensrapport). 

3.2.1 Østjylland 

Veerst Skov/Egholt 52 (F1), 19629 (F2), 19229 (F3)  

Området omfatter tre levende hegn. Som supplement til den håndholdte detektor 

blev der ved begge undersøgelser placeret automatiske optagerbokse ved hvert af 

de tre levende hegn. Her var der adskillige store træer ved hvert hegn. 

Undersøgelsesdato: 24. juni 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

Mange fouragerende flagermus dels i det åbne luftrum over markerne, dels langs 

skovkanter og levende hegn. Der blev fundet brunflagermus, sydflagermus, skim-

melflagermus primært over græsmarkerne, og trold-, dværg og pipistrelflagermus 

samt enkelte vandflagermus langs de levende hegn. 

Undersøgelsesdato: 17. september 2020. Konklusion: ingen rastesteder 

Her blev observeret det samme billede som i sommerperioden, med brunflagermus 

og sydflagermus primært over græsarealerne, og trold-, dværg og pipistrelflager-

mus samt flere frynseflagermus og brun langøre samt enkelte vandflagermus og 

damflagermus langs de levende hegn. At der blev fundet flere arter i sensommer-

perioden end i yngleperioden er nok påvirket af, at boksene i sensommerperioden 

var aktive hele natten igennem, mens de i yngleperioden var aktive nogle timer 

efter solnedgang. 
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Veers Skov/Egholt 19230 

Fordi traceet kun bevirker fældning af ét træ, blev det vurderet tilstrækkeligt at 

opstille en automatisk ultralydsoptager, som optog dyrenes aktivitet fra solned-

gang til solopgang, ved dette træ. Der blev således udelukkende registreret flager-

mus vha. automatisk ultralydsboks i begge perioder. 

Undersøgelsesdato: 13. juli 2021. Konklusion: ingen ynglekolonier.  

Et meget stort bøgetræ med en diameter på over en meter kan på kortere sigt 

blive et tilholdssted for flagermus. Dette træ bør om muligt skånes, men er ikke et 

beskyttet yngleområde på nuværende tidspunkt. 

Der blev observeret mange flagermus langs det levende hegn. Hegnet fungerer 

som en flyverute samt et fourageringsområde for flere arter. Der blev fundet brun-

flagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, trold-, dværg og pipistrelflagermus 

samt frynseflagermus og brun langøre. Mulighederne for fouragering langs hegnet 

vil ikke blive væsentligt påvirket af at hegnet afbrydes på en kortere strækning 

hvor projektet passerer.  

Undersøgelsesdato: 1. september 2021. Konklusion: ingen rastesteder 

Færre arter blev registreret end i yngleperioden, hvilket ofte er tilfældet. Langs det 

levende hegn blev der registreret brunflagermus, sydflagermus, trold-, dværg og 

pipistrelflagermus samt et enkelt individ af slægten Myotis, sandsynligvis vandfla-

germus. 
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Gesten Skov 81005 (F4) 

Undersøgelsesdato: 25. juni 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

Der var kun større træer på sydsiden af åen, og dette lille areal blev undersøgt 

udelukkende med håndholdt detektor. Flagermusaktiviteten var ganske lav, og der 

blev blot registreret sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus og vandfla-

germus. 

Undersøgelsesdato: 17. september 2020. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden blev arealet undersøgt vha. 2 detektorbokse, som var på lo-

kaliteten hele natten igennem. Som i yngleperioden var aktiviteten yderst begræn-

set. Der blev registreret brunflagermus, trold-, dværg og pipistrelflagermus samt 

vandflagermus. 
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Syd for Gesten Skov 73232 

Undersøgelsesdato: 14. juli (detektorboks) og 28. juli (håndholdt detektor) 2021. 

Konklusion: ingen ynglekolonier. 

Mange store træer på lokaliteten har sprækker og løs bark, som på kortere sigt 

vurderes at kunne udvikle sig til yngle- og/eller rasteområder for flagermus. Det 

anbefales derfor, at kun det allermest nødvendige fældes på denne lokalitet. 

I yngleperioden blev der fundet begrænset aktivitet af følgende arter: brunflager-

mus, sydflagermus og vandflagermus. 

Undersøgelsesdato: 1. september 2021 (håndholdt detektor). Konklusion: ingen 

rastesteder 

Færre arter end i yngleperioden, hvilket ofte er tilfældet. Resultatet kan i dette til-

fælde også kan være påvirket af, at der ikke blev placeret en detektorboks hele 

natten på lokaliteten. Undersøgelsen kan uanset dette anses for dækkende i for-

hold til vurderingen. Der blev kun registreret en enkelt art, sandsynligvis brunfla-

germus. 
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Gelballe Skov 64830 (F5) 

Der blev placeret en automatisk ultralydsoptager både i det nordlige og sydlige 

skovbryn, samt en boks lidt inde i skoven fra hvert af skovbrynene på arealer med 

store træer. På mellemstykket mellem skovbrynene påvirker traceet kun mindre 

træer eller nåletræer, som ikke danner hulheder og derfor ikke er egent som 

yngle- og rasteområder for flagermus. 

Undersøgelsesdato: 7. juli 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier.  

Som forventet knyttede størstedelen af flagermusaktiviteten på disse arealer sig til 

skovbrynene. Her jagede adskillige arter:  troldflagermus, dværgflagermus og pi-

pistrelflagermus. Derudover var der enkelte passager af vandflagermus, som be-

nyttede skovbryn og en lille skovvej mellem det nordlige og det sydlige skovbryn 

som flyverute. 

Undersøgelsesdato: 16. september 2020. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden blev der registreret brunflagermus, samt trold-, dværg og 

pipistrelflagermus. Der blev registreret tidlig aktivitet af brunflagermus og sociale 

lyde fra et enkelt individ, som passerede en enkelt gang. Der er grund til at tro, at 

der er en nærliggende koloni af brunflagermus i et træ, men kolonien ligger uden-

for det undersøgte område. 

 

  



 

 

 

11 

Binderup 53631 (F6) 

Undersøgelsen foregik i begge perioder med en kombination af håndholdt detektor 

og placering af fire ultralydsoptagere: en i hhv. den sydvestlige og den nordøstlige 

udkant af traceet (skovbryn) samt to bokse på strækningen inde i skoven). 

Undersøgelsesdato: 28. juli 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

Skoven indeholder mange, store træer, men kratskoven mod øst i det egnede om-

råde (gul polygon) samt skovbrynene i det hele taget er meget tætte, og kun få 

arter vil formodentlig kunne navigere ind til træerne. I skovbrynet blev der regi-

streret jagende troldflagermus og evt. ganske få pipistrelflagermus. Inde i skoven 

fløj der enkelte langørede flagermus, som nok har en nærliggende koloni. Der var 

intet tegn på kolonier i træerne i undersøgelsesområdet. 

Undersøgelsesdato: 24. september 2019. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden var billedet det samme, med enkelte spillende hanner af 

troldflagermus, men ingen tegn på tilholdssteder i nogen af træerne i det egnede 

område der påvirkes af projektet. 
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3.2.2 Fyn 

Ørslev Bjerge 20443 (F9) 

Undersøgelsen foregik i begge perioder med en kombination af håndholdt detektor 

og placering af tre ultralydsoptagere: en i den nordlige del af det egnede flager-

musområde, en i det sydlige skovbryn, og en midt på strækningen.Undersøgelses-

dato: 6. august 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

Området indeholder adskillige større træer. Dog var skoven mange steder meget 

tæt, og her vil kun ganske få arter kunne navigere. Flagermusaktiviteten var størst 

udenfor det tætte område, altså ved skovbrynet der er vurderet egnet (gul marke-

ring på kort), samt over et nærliggende engareal, hvor der var stor jagtaktivitet af 

sydflagermus. Også enkelte brunflagermus jagede i det åbne luftrum. Dværgfla-

germus jagede ved trækronerne i skovbrynet i den sydlige del af området, og en-

kelte vandflagermus passerede inde i selve skoven. 

Undersøgelsesdato: 17. september 2021. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden var aktiviteten dalet noget, og der blev kun registreret et 

mindre antal flagermus, primært jagende sydflagermus over engarealet, men også 

dværgflagermus langs skovbrynet, samt enkelte brunflagermus. Der var ingen 

tegn på aktivitet knyttet til træerne der påvirkes af projektet. 
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Hakkehave 20844 (F12) 

Undersøgelsen foregik i begge perioder med en kombination af håndholdt detektor 

og placering af fire ultralydsoptagere: en i hhv. det vestlige og det østlige skov-

bryn samt to bokse på strækningen inde i skoven). 

Undersøgelsesdato: 30. juli 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

Denne lokalitet indeholder en del større træer, særligt hvor traceet skærer den 

vestligste del af skovarealet. Indenfor traceet blev der registreret dværgflagermus 

og vandflagermus. Vandflagermusene synes at benytte et stykke af skoven, hvor 

træerne i traceet var fældet, som flyverute. Dværgflagermusene jagede overalt i 

området. Der var ingen tegn på kolonier af denne art i de undersøgte træer. Der 

blev desuden registreret langøret flagermus. Denne art flyver ikke langt fra sin ko-

loni som ofte er i træer (eller i kirketårne), og der må altså være en koloni i nær-

heden – men der blev ikke fundet nogen koloni i træerne inden for tracéet der blev 

undersøgt. Der blev desuden hørt et mindre antal fjerne brun- og sydflagermus. 

Undersøgelsesdato: 18. september 2021. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden kunne der registreres et mindre antal spillende hanner af 

dværgflagermus. Der var intet som pegede på at de rastede i de undersøgte 

træer. Derudover kunne der som i yngletiden høres vandflagermus i den vestligste 

del af traceet, hvor aktiviteten var centreret omkring en flyverute over en eksiste-

rende skovvej, samt over en passage gennem skoven (svarende til den midterste 

del af traceet) hvor træerne var fældet. Derudover hørtes der som tidligere fjerne 

syd- og brunflagermus. 
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Bramstrup 41625 (F13) 

Ved Bramstrup syd for Odense krydser projektet lokalitet 41625, som består af 

tæt sumpskov nær et gammelt skovbryn. De fleste træer er ikke store nok til at 

rumme passende hulheder for ynglende flagermus. Sumpskoven er flankeret af en 

række gamle og store træer der udgør det gamle skovbryn, som vurderes egnet til 

flagermus (se gul markering). Disse træer påvirkes ikke af projektet efter tilpas-

ning af linjeføringen. Flagermusregistreringen foregik begge perioder ved hjælp af 

håndholdt detektor samt brug af en enkelt ultralydsoptager, som blev placeret nær 

de store træer. 

Undersøgelsesdato: 31. juli 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier i de påvirkede 

områder. 

Den påvirkede del af lokaliteten består af tæt sumpskov nær et gammelt skov-

bryn. Sumpskoven var generelt meget tæt, og træerne ikke store nok til at rumme 

passende hulheder for ynglende flagermus. Sumpskoven var flankeret mod nord af 

en række gamle og store træer, der har udgjort det gamle skovbryn. Træerne i 

det gamle skovbryn ligger uden for tracéet der påvirkes, men blev alligevel i no-

gen grad undersøgt. 

Der var som forventet ingen flagermusaktivitet umiddelbart omkring træerne in-

denfor traceet, der de fleste steder for tæt til at der var plads til at flyve omkring 

dem. Der blev registreret dværgflagermus, brunflagermus, vandflagermus og må-

ske sydflagermus i nærheden af tracéet. Adskillige vandflagermus fløj langs de 

store træer i det gamle skovbryn, og synes at bruge disse som ledelinje på deres 

vej rundt i landskabet. Der blev ikke registreret nogen ynglekolonier i træerne in-

den for tracéet. 

Undersøgelsesdato: 21. september 2021. Konklusion: ingen rastesteder 

I sensommerperioden var aktiviteten dalet noget, og der blev kun registreret et 

mindre antal flagermus, primært jagende brun- og dværgflagermus. Der var ingen 

tegn på rasteaktivitet knyttet til træerne der påvirkes af projektet. 

 



 

 

 

15 

 

 

Træ ved Rønninge 

Undersøgelsesdato: 30. juli 2020. Konklusion: ingen ynglekolonier 

På denne lokalitet skulle blot et enkelt træ i et levende hegn undersøges. Flager-

musundersøgelsen blev dog vanskeliggjort af at lodsejeren ikke tillod færdsel på 

hans matrikel efter mørkets frembrud. Derfor blev der placeret en automatisk ul-

tralydsoptager ved træet som optog dyrenes aktivitet fra solnedgang og ca. 5 ti-

mer frem. 

På boksen blev der registreret fire flagermusarter: Dværgflagermus, vandflager-

mus, troldflagermus og sydflagermus. Der blev ikke registreret mere end ét dyr ad 

gangen, og der var ingen sociale lyde eller andre tegn på forekomst af ynglekolo-

nier af flagermus i træet. 

Undersøgelsesdato: 21. september 2021. Konklusion: ingen rastesteder 

Boksen registrerede de samme arter som i yngleperioden. Der var få spillende 

hanner af dværg- og troldflagermus, men ingen øget aktivitet som kunne tyde på 

et rastested i træet. 
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4 Konklusion 
En række lokaliteter er undersøgt for flagermus i 2020 og 2021. 

Der er ikke fundet beskyttede yngle og rasteområde i de træer som skal fjernes i 

de undersøgte områder. 

Undersøgelsens omfang og indhold lever op til de krav som fremgår af forvalt-

ningsplanen for flagermus. Således er alle områder omfattet af undersøgelsen un-

dersøgt ved to gennemgange på de relevante årstider.  
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1.1 Arkæologiske udgravninger på land, Baltic Pipe 

I det følgende bringes et katalog over de arkæologiske udgravninger på land, som er blevet gennemført forud for an-

læggelsen af Baltic Pipe. Kataloget er et bilag til Miljøkonsekvensrapporten udarbejdet i 2021. 

Kataloget er udtrukket af de data som museerne har indrapporteret til Slots- og Kulturstyrelsens landsdækkende data-

base over arkæologiske fund (Fund og Fortidsminder), suppleret med oplysninger fra museerne. Kataloget opsummerer 

kort de vigtigste fund og konstruktioner i form af hustomter, ovne, hegn mv., der har kunnet iagttages under udgravnin-

gen. De arkæologiske iagttagelser uddybes ikke i kataloget af flere årsager: 

• En egentlig formidling af museernes resultater, er naturligvis museernes domæne, 

• På tidspunktet for katalogets udarbejdelse, efteråret 2021, er mange udgravninger ikke færdigbearbejde til 

beretningsniveau (rapport) og de naturvidenskabelige undersøgelser langt fra afsluttede, 

• En egentlig fremlæggelse kræver et ensartet begrebsapparat og kendskab til de enkelte udgravningers faglige 

problemstillinger, som ligger udenfor rammerne af miljøkonsekvensrapporten. 

Problemstillingerne omkring udestående analyser og bearbejdning til en egentlig arkæologisk beretning samt det uens-

artede begrebsapparat er tydelige når man nærlæser kataloget.  

Om den samme periode af forhistorien anvendes udtrykket bondestenalderen, yngre stenalder eller neolitikum. Dette 

er bevidst ikke konsekvensrettet her idet kataloget ønskes i så tæt overensstemmelse med registreringerne hos Slots- 

og Kulturstyrelsen som muligt. En undtagelse er Vestsjællands Museums registreringer i Slagelse Kommune, se denne. 

Status på analysearbejdet fremgår bl.a. af den forskel der er i udskillelse, eller erkendelse, af konstruktioner som huse, 

hegn, osv. Nogle museer har allerede været i stand til at datere lokaliteterne forholdsvist sikkert og indberette kon-

struktionstyper og lokaliteter til Fund og Fortidsminder andre har endnu udeståender med opgaven. 

En anden praksisforskel imellem museerne fremgår af de nedenstående kort. I nogle områder synes fundene at ligge 

meget tæt og i andre synes der, at være stor afstand imellem lokaliteterne. Dette afspejler i nogen grad, at museerne 

har forskellig praksis for indberetning af lokaliteter. Det er der både faglige og administrative grunde til. Et eksempel på 

en tilsyneladende stor koncentration af lokaliteter ses ved ilandføringen af gasledningen syd for Koldning. Der er ingen 

tvivl om, at der har været en stor forhistorisk aktivitet i området, men der er også registreret mange lokaliteter på et 

ganske lille område, som andre museer meget vel kunne have registreret som færre og til gengæld større lokaliteter. 

Den ene model er ikke at foretrække fremfor den anden, men det er vigtigt at være klar over, at kortene ikke direkte 

kan bruges til at vurdere intensiteten af forhistorisk aktivitet i et område. 

 Der er imidlertid også områder, hvor enten fravær af lokaliteter eller en høj intensitet af lokaliteter reelt afspejler in-

tensiteten af arkæologiske levn. Der kan meget tydeligt ses et ’hul’ på Vestfyn, hvor der mellem Odense og Ejby nær-

mest ikke er gennemført arkæologiske udgravninger. Strækningen er sammenfaldende med et særdeles kuperet dødis-

landskab, som ved historiske analyser er udskilt som en egentlig ’skovbygd’. Her har forskning vist, at bebyggelsen i mid-

delalderen og frem har været ekstensiv og at denne tilstand synes at række tilbage i tid. 

I forhold til miljøkonsekvensrapporten betyder de nævnte forhold, at kataloget og den rumlige spredning af registre-

rede lokaliteter ikke direkte kan omsættes til et mål for belastningen af kulturarven kommunerne imellem eller ved valg 

at en anden linjeføring.  
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Katalogets opstilling: 

SB nr.: xxxxxx-xx, udgravet år xxx, Museal udgravning (SB = lig med nr. i Nationalmuseets Sognebeskrivelse og søgeterm 

i Fund og Fortidsminder, udgravningsår og udgravningstype). 

Journal nr.: xxxyyyy (museets journalnummer) 

Museum (museumsnavn) 

(arkæologisk beskrivelse) 

 

I nogle få tilfælde har der været udgravninger eller anden form for undersøgelser før. I disse tilfælde står den forudgå-

ende undersøgelseshistorik opremset med journalnummer, udgravende museum og arkæologisk beskrivelse. Skift i mu-

seer over tid afspejler ændrede arkæologiske ansvarsområder. 
 

Lokaliteterne kan fremsøges på SB nr. eller journalnummer i Fund og fortidsminder på adressen: 

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ 

 

I alt rummer kataloget 124 lokaliteter. Med de ovennævnte forbehold for forskellig artet indberetningspraksis for muse-

erne, er det henset til gasanlægges strækning ikke et overraskende stort antal lokaliteter. Ethvert anlæg af den type 

installationer i det åbne land vil uundgåeligt påtræffe jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumsloven og 

følgelig skal udgraves.  

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
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2.1 Faxe Kommune 

 

Figur 1: Lokaliteter i Faxe Kommune 

 

SB nr.: 050306-68, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01076 

Museum Sydøstdanmark 

Tre bopladsområder med huskonstruktioner fra jernalderen fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet 

(KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050306-67, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01075-01 

Museum Sydøstdanmark 

Tre bopladsområder med huskonstruktioner, hegn, gruber og stolpehuller typologisk dateret til jernalderen fundet ved 

forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050305-72, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01079-01 

Museum Sydøstdanmark 
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Boplads med toskibet hus, kogegruberækker samt treskibet økonomibygning. I nærliggende dødishus fandtes tilspid-

sede grene. Fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050305-71, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01078 

Museum Sydøstdanmark 

Boplads med toskibet hus fra neolitikum og gruber fra jernalder fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet 

(KNV00800-02). 

2.2 Næstved Kommune 

 

Figur 2: lokaliteter i den østlige del af Næstved Kommune 

 

SB nr.: 050204-59, udgravet år 2020, Diverse sagsbehandling 

Journal nr.: KNV01077-01 

Museum Sydøstdanmark 

Aktivitetsområde med resterne af en megalittomt dateret til mellemneolitikum fundet ved forundersøgelse af Baltic 

Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050410-79, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01045 

Museum Sydøstdanmark 

Bopladsområde fra jernalderen fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe gasledning (KNV00800-02). 
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SB nr.: 050410-77, udgravet år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00976-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af 3000 m2 med boplads fra jernalderen. Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.). 

Erkendt i forbindelse med forundersøgelse af KNV00800-02 Baltic Pipe. 

 

SB nr.: 050410-80, udgravet år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01085-01 

Museum Sydøstdanmark 

Jernalderboplads med treskibede huse og fundførende gruber. Fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet 

(KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050402-73, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01048-01 

Museum Sydøstdanmark 

Bopladsområde med toskibet hus og gruber fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 050402-69, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00986-01 

Museum Sydøstdanmark. 

Udgravning af 7700 m2 fordelt på tre felter. Der blev fundet 554 anlæg og der kunne udskilles 12 konstruktioner, heraf 

4 treskibede huse, 3 økonomibygninger og 5 hegnsforløb, samt to brønde med bevaret træ. Bebyggelsen kan dateres til 

omkring år 1000. 
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SB nr.: 050402-72, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01037 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af jernalderboplads fundet i forbindelse med forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

Figur 3: Lokaliteter omkring Næstved 

 

SB nr.: 040507-153, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01046-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af boplads fra jernalderen og kogegrubefelter fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-

02).  

 

SB nr.: 050708-47, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01006-01 

Museum Sydøstdanmark 

Bopladsområde fra jernalderen fundet ved forundersøgelse på Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 040507-151, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01012-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af jernalderboplads fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 
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SB nr.: 040507-149, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00993 

Museum Sydøstdanmark 

Forundersøgelse i forbindelse med Baltic Pipe (KNV00800-02). Ved Stenagergård nær Guderupvej blev der fundet tre 

områder med spor af treskibede huse og hegnsforløb liggende på hvert sit mindre højdedrag. 

 

 

Figur 4: Lokaliteter i den vestlige del af Næstved Kommune 

 

SB nr.: 040514-26, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00981-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af bopladsområde med langhuse fra jernalderen, fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe gasledningen 

(KNV00800-02). 

 

SB nr.: 040514-28, 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01014-01 

Museum Sydøstdanmark 

Bopladsområder med huse fra jernalderen fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 040508-25, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01002-01 

Museum Sydøstdanmark 
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Udgravning af 2 felter på i alt 1,5 ha med hustomter, økonomibygninger, dybe gruber/brønde, hørtørringsgruber og en 

ca. 45 meter lang halbygning foreløbigt dateret til ældre germansk jernalder. 

(KNV00800-02). 

 

SB nr.: 040504-19, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01001-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af 4 bopladsområder fra jernalderen. Fundet i forbindelse med forundersøgelse af Baltic Pipe (KNV00800-

02). 

 

SB nr.: 040510-12, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00987-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af bopladsområde fra jernalderen. Fundet i forbindelse med forundersøgelse af Baltic Pipe (KNV00800-02). 

 

SB nr.: 040510-11, udgravet i år 2019, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV00974-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af 4 felter på 7000 m2 i alt. Der blev fundet 250 anlægsspor og der kunne udskilles 2 treskibede huse samt 2 

toskibede huse. Bebyggelsen kan dateres til Neolitikum samt YFRJ/ÆRJ. 

 

SB nr.: 040510-13, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: KNV01035-01 

Museum Sydøstdanmark 

Udgravning af bopladsområde fra jernalder og middelalder fundet ved forundersøgelse af Baltic Pipe traceet 

(KNV00800-02). 

 

2.3 Slagelse Kommune 

Vestsjællands Museum har ved nærværende listes udarbejdelse i 2021 ikke indrapporteret de enkelte udgravninger til 

Slots- og Kulturstyrelsens database over arkæologiske lokaliteter (Fund og Fortidsminder). Lokaliteterne er samlet under 

forundersøgelsens journalnummer. Ved udarbejdelsen af listen har redaktøren valgt at give de arkæologiske lokaliteter i 

Slagelse Kommune et fortløbende nummer. På grund af materialets struktur er nogle deludgravninger lagt sammen til et 

løbenummer og enkelte er faldet ud. Dette er alene redaktørens arkæologiske skøn efter de foreliggende, grundige, op-

lysninger som foreligger fra museet. Ved efterbearbejdning af materialet og på baggrund af faktiske iagttagelser under 

udgravningerne kan museet ved sin endelige afrapportering ske at opdele materialet på en anden måde. Redaktøren har 

ligeledes uddraget essensen af museets oplysninger af pladshensyn og for at holde en nogenlunde ensartet struktur i 

listen. 
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Figur 5: Lokaliteter udgravet i den østlige del af Slagelse Kommune 

SB nr.: 040302-28, udgravet i 2019/2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MVE03520 

Løbenr. 1: Sprete gruber og stolpehuller. Spor efter større udgravninger muligvis rester af en dyssetomt hhv. et forsæn-

ket gulvlag. Dateres til oldtiden. 

Løbenr. 2: Koncentration af stolpehuller, hvoraf der muligvis kan udskilles konstruktioner. Dertil gruber og kogestens-

gruber, samt muligvis østgavlen af et spinkelt hus. Oldtid. 

Løbenr. 3: Fire udgravningsfelter med enkelte gruber, tre-fire huse og stolpehuller heraf en større klynge. Dateret til 

oldtid, men feltet udredes i forbindelse med beretning. 

Løbenr. 4: Spredte stolpehuller og gruber. Velbevarede fund af keramik fra bondestenalder (neolitikum) til tidlig bronze-

alder. I relativ kort afstand ligger en fredet, stor stendysse registreret under SB 040307-61. Derudover blev der fundet 

en treskibet huskonstruktion sandsynligvis fra ældre jernalder.  

Løbenr. 5: To udgravningsfelter med tre treskibede hus og en koncentration af større sten omhyggeligt placeret af men-

nesker – muligvis en grav. Enkelte fund kan dateres indenfor perioden Førromersk – Romerskjernalder, hvilket også an-

tydes af husenes arkitektur. 

Løbenr. 6: To klynger af stolpehuller samt enkelte gruber. Der kan erkendes et treskibet langhus med fire sæt tagbæ-

rende stolpehuller. Formodentlig ældre jernalder eller middelalder. 

Løbenr. 7: Frem til oktober 2021 er der erkendt et treskibet langhus samt to mulige økonomibygninger og gruber. En 

fundet fibel kunne dateres til Yngre Romersk Jernalder – Ældre Romersk Jernalder. 

Løbenr. 8: Fund af flere velbevarede huskonstruktioner, to med velbevarede vægforløb og ruminddeling med skille-

vægge. Stor koncentration af stolpehuller og spredte gruber, hvoraf en indeholdt keramik, som dateres til Førromersk 

Jernalder – Romersk Jernalder. 
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Løbenr. 9: Flere mindre felter med spredte stolpehuller og gruber. Der blev afdækket dele af et hus, som fortsætter 

under udgravningsgrænsen samt et treskibet langhus. Keramik af jernalderkarakter og på et felt en del gruber med ke-

ramik fra Førromersk Jernalder samt knogle. Endelig blev der fundet et hegnsforløb samt en brønd.  

Løbenr. 10: Fund af et kulturlag/udsmidslag med flere metalgenstande, heriblandt en pilespids i jern fra middelalderen. 

Spredte guber og stolpehuller. 

Løbenr. 11: En grube og spredte gruber. En lavning var fyldt med udsmidslag med flint, bla. fragment af en fladhugget 

dolk eller segl. Flinten dateres til sen bondestenalder (senneolitikum). 

Løbenr. 12: Flere felter heriblandt et med en større lavning med udsmidslag i lighed med løbenr. 11. Fund af flintaffald 

og redskaber, hovedsageligt skrabere. En sleben økse kan dateres til tragtbægerkulturen (tidlig/mellemste bondestenal-

der), en tværpil til bondestenalderen generelt samt keramik fra intervallet mellemste bronzealder til Yngre Romersk 

jernalder. Der blev endvidere fundet et hus med vægstolper og en stor mængde gruber.  

Løbenr. 13: Spredte stolpehuller og gruber. Fund af keramik fra Yngre Romersk Jernalder. Detektorfund i muldlaget fra 

Yngre Germansk Jernalder – Vikingetid. 

Løbenr. 14: Et langhus og et hegn samt muligvis flere huse. Keramk fra Førromersk – Romersk Jernalder. 

Løbenr. 15: Et toskibet langhus fra bondestenalder (neolitikum) – bronzealder samt et treskibet langhus sandsynligvis 

yngre jernalder. Huset har bevarede vægstolper med et svagt krumt vægforløb. 

Løbenr. 16: Spredte gruber og stolpehuller samt en delvist afdækket hustomt. Oldtid. 

Løbenr. 17: Gruber og stolpehuller samt tre konstruktioner af hhv. et hegn, et toskibet- og et treskibet langhus. Keramik 

fra Romersk Jernalder. 

 

 

Figur 6: Lokaliteter udgravet i den vestlige del af Slagelse Kommune 

 

Løbenr. 18: Spredte stolpehuller og gruber. Udateret. 
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Løbenr. 19: Store gruber med trækul samt spredte stolpehuller. Fund af keramik fra Yngre Førromersk Jernalder – Yngre 

Romersk Jernalder. Muligvis spor af en ’hal’ eller meget stor huskonstruktion. På et tilstødende felt få stolpehuller samt 

en del større gruber med trækul. Knytter an til mulig halkonstruktion. 

Løbenr. 20: Boplads fordelt på to felter med i alt seks treskibede huse, et produktionsområde med ca. 20 ovne, flere 

mindre konstruktioner. Lokalitet med stort potentiale, som afdækkes ved naturvidenskabelige undersøgelser og i for-

bindelse med beretning. Yngre Romersk Jernalder – Ældre Germansk Jernalder. 

Løbenr. 21: Fund af stolpehuller, gruber og kogegruber. En del fund af keramikskår, knogler og flintaffald. Dateret til 

Førromersk- eller Ældre Romersk Jernalder. 

Løbenr. 22: Spredte gruber og stolpehuller. Under forundersøgelsen blev der gjort fund dateret til yngre jernalder bl.a. 

med detektor en næbfibel fra Yngre Germansk Jernalder. 

Løbenr. 23: To felter: spredte stolpehuller og gruber, nogle med bearbejdet flint og på det nærliggende felt et udsmid-

slag med fund af flint og keramik fra bondestenalderen (neolitikum). 

Løbenr. 24: Lokalitet fordelt på fire felter. Fund af et felt af små kogestensgrupper i forbindelse med en overpløjet grav-

høj. På felt 2 blev der fundet fibler og rester af et sværd, som kunne dateres til Yngre Germansk Jernalder, hvilket anty-

dede tilstedeværelsen af en grav. Under pløjelaget blev der dog ikke fundet grave men kogestensgruber, andre typger 

af gruber og stolpehuller, hvoraf kunne udskilles fem huse. På felt tre og fire blev der fundet koge- og kogestensgruber 

med keramik fra periode V/VI fra bronzealderen samt stolpehuller. 

Løbenr. 25: Lokalitet med gruber med fund af flint og keramik fra bondestenalder (neolitikum) og bronzealder. Der blev 

fundet to huskonstruktioner tolket som økonomibygninger. 

Løbenr. 26: Gruber, heriblandt muligvis grubehuse med små stykker jernslagge. Nogle gruber indeholdt fund dateret til 

bronzealder eller førromersk jernalder. Endelig blev der gjort fund af kogegruber. 

Løbenr. 27: Lokalitet med en gårdsenhed fra Førromersk- eller Romersk Jernalder og et tilhørende ’saddeltagshegn. 

Yderligere fire konstruktioner kunne ikke dateres.  

Løbenr. 28: Lokalitet med to delområder. På delområde et blever der gjort fund af tre treskibede langhuse, et muligt 

toskibet hus og to økonomibygninger, samt enkelte gruber.  

Løbenr. 29: Et treskibet hus og en konstruktion, som ikke er udredt. Derudover stolpehuller og gruber samt en lavning 

med udsmid fra bondestenalderen (neolitikum) med bl.a. skrabere og knive af flint. Keramik i laget kunne dateres til sen 

Tragtbægerkultur. 

Løbenr. 30: Lokalitet med udsigt over Lindes Å med fund af en del flintaffald imod det fossile ferskvandsbasin. Udgrav-

ning i kvadrater og profiler viste en kompleks stratigrafi med enkelte fundførende lag med fund fra ældre stenalder 

(mesolitikum). Der blev udgravet en lille koncentration af flint på 3-4 m2. Her fremkom der et stort antal flækker, afslag 

og tværpile, sidstnævnte fra sidste periode af ældre stenalder (Ertebøllekulturen). I den østlige del af feltet fremkom 

unventet syv meget nedpløjede grave uden spor af kister eller knogler af tænder, men to af gravene indeholdt gravgods 

i form af lerkar, perler og fibler, som blev dateret til Yngre Romersk Jernalder. 

Løbenr. 31: Der blev fundet tre huskonstruktioner og gruber. I en grube blev der fundet keramik, trækul ildskørnede 

sten og flintafslag. Det ene hus kan muligvis dateres til bondestenalderen (neolitikum). 

Løbenr. 32: To felter med et treskibet hus, spredte stolpehuller og gruber. Fire gruber tolkes som brønde, to med beva-

rede trægenstande, bl.a. en stige. Keramik fra jernalderen samt en sleben økse fra Tragtbægerkulturen (neolitikum). 

Løbenr. 33: Der blev fundet tre treskibede langhuse, et toskibet langhus og fragmenter af et saddeltagshegn. Der blev 

gjort fund af en brønd og et ovnanlæg med en brolægning af keramik. Datering: oldtid.  

Løbenr. 34: Lokalitet med et treskibet langhus og et T-formet hegnsforløb. Stor koncentration af stolpehuller, hvoraf 

der forventes udskilt yderligere konstruktioner. Mange gruber, heraf en formodet ovn. Keramik fra gruber kunne date-

res indenfor perioden Førromersk Jernalder – Ældre Romersk Jernalder. 

Løbenr. 35: To delområder, med i alt fire treskibede huskonstruktioner. På delområde blev der i forbindelse med en 

lavning fundet et knust lerkar med runde øskner og enkelte knoglerrester. Keramikken og en flintskraber samt et nakke-

fragment af en sleben økse daterer anlægget lavningen til bondestenalderen (neolitikum). På delområde to er endnu 

ikke erkendt daterende fund.  

Løbenr. 36: På lokaliteten blev der gjort fund af hegnkonstruktioner og stolpehuller samt brønde alle fra jernalderen. 
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Løbenr. 37: Lokalitet med tre delområder. Stolpehuller gruber og kogegruber med bla.a. fund af keramik, bearbejdet 

flint og zoologisk materiale. På delområde et fremkom et treskibet hus og en brønd. På delområde tre fremkom yderli-

gere to stolpebyggede konstruktioner; den ene et treskibet hus, det andet et saddeltagshegn. 

 

2.4 Nyborg Kommune 

 

Figur 7: Lokaliteter udgravet i Nyborg og Kerteminde Kommuner 

 

SB nr.: 090601-213, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1101 

Østfyns Museer 

Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.). Arkæologisk undersøgelse af bopladsspor i form 

af stolpehuller, gruber, kulturlag samt udsmidslag i et vådområde med en datering til neolitikum. Boplads- og aktivitets-

område er lokaliseret i forbindelse med forundersøgelse på Baltic Pipe. 

 

SB nr.: 090601-106, udgravet i år 2020, Museal udgravning.  

Journal nr.: ØFM 1099 

Østfyns Museer 

I forbindelse med forundersøgelser på Baltic Pipe er der fundet bopladsspor i form af gruber og kogegruber fra yngre 

bronzealder og ældre jernalder. Et område på 5000 m2 indstilles til udgravning. 

Lokaliteten blev lokaliseret i 1981 ved fund af bearbejdet flint og et stykke keramik på jordoverfladen. 
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SB nr.: 090601-211, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1097 

Østfyns Museer 

Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2350 - 501 f.Kr.). Et 6.700 m2 stort areal på Baltic Pipe traceet indstilles 

til udgravning. Der er fundet bopladsspor fra senneolitikum, blandt andet et muligt hus med forsænkning, samt bebyg-

gelsesspor fra bronzealder og førromersk jernalder. 

 

SB nr.: 090601-214, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1106 

Østfyns Museer 

I forbindelse med forundersøgelse af Baltic Pipe er der fundet bopladsspor fra yngre jernalder - vikingetid i tilknytning til 

et ældre vejforløb kendt fra O1 kort. Udgravningen har afdækket velbevarede spor efter flere bygninger der kan dateres 

til ældre middelalder. Desuden bygningsspor der kan dateres til vikingetid. Brønde og gruber. Hus (evt. med stald), Mid-

delalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.). Hus (evt. med stald), Udateret (dateret 750 - 1199 e.Kr.) og Vej, Udateret (dateret 

900 - 1848 e.Kr.). 

 

SB nr.: 090613-55, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1105 

Østfyns Museer 

6.500 m2 indstillet til udgravning, treskibet hus og gruber, datering yngre bronzealder og førromersk jernalder. Fundet i 

forbindelse med forundersøgelse på Baltic Pipe. Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.). 

 

SB nr.: 090613-54, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1104 

Østfyns Museer 

7.500 m2 indstillet til udgravning efter fund af langhus og gruber i forbindelse med forundersøgelse på Baltic Pipe. Hus 

(evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.) og Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.). 

 

SB nr.: 090613-53, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1103 

Østfyns Museer 

14.900 m2 med mange jordfaste fortidsminder særligt i form af gruber indstillet til udgravning i forbindelse med etable-

ring af Baltic Pipe. Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.) og Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 

f.Kr. - 1066 e.Kr.). 

 

SB nr.: 090613-57, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1111 

Østfyns Museer 

Udgravning af bopladsspor i forbindelse med Baltic Pipe projektet. Treskibet hus sandsynligvis yngre romersk jernalder 

og et toskibet hus. Flere gruber og kogestensgruber, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.). 

 

2.5 Kerteminde Kommune 

SB nr.: 080808-130, udgravet i år 2020 Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1110 

Østfyns Museer 
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Kogegrubekompleks, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.). Udgravning i forbindelse med Baltic Pipe projektet af et 

udsnit af seks velbevarede kogestensrækker i det store Rønninge Søgård kogegrubefelt. Desuden blev der undersøgt 

rester af kogegruber i en del af feltet der er ødelagt af ældre grusgravning. 

 

 

SB nr.: 080808-131, udgravet i år 2021, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: ØFM 950-2 

Østfyns Museer 

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1300 - 901 f.Kr.). Ved forundersøgelsen af traceet til Baltic Pipe i 2020 blev der regi-

streret et område med flere kogestensgruber. En C14 datering placerer pladsen i ældre bronzealder per. II-III. Det er 

uafklaret om der er tale om et aktivitetsområde i forbindelse med en boplads eller om der kan være tale om et kogegru-

befelt svarende til feltet ved Rønninge Søgård på den modsatte side af Vindinge Å. 

 

SB nr.: 080808-126, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ØFM 1096 

Østfyns Museer 

Forud for etableringen af den ny Baltic Pipe gasledning er der under forundersøgelsen syd for Rønninge fundet jordfa-

ste fortidsminder, der indstilles til egentlig undersøgelse. Museet vurderer, at trusselsgraden for de jordfaste fortids-

minder er total i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe. Der er udgravet flere toskibede neolitiske huse samt et 

enkelt treskibet hus fra ældre jernalder. Dateret til hhv. Yngre Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.) og Ældre Jernalder 

(dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.). 
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2.6 Odense Kommune 

 

Figur 8: Lokaliteter udgravet i den østlige del af Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

SB nr.: 080802-54, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: OBM16112 

Odense Bys Museer 

Forundersøgelse i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe. Ved forundersøgelsen fremkom en del spredtliggende 

kogegruber, dateret til oldtid (før det 11. årh.). 

 

SB nr.: 080803-238, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: OBM16113 

Odense Bys Museer 

Forundersøgelse i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe. Ved forundersøgelsen fremkom en del spredtliggende 

udaterede gruber. 

 

SB nr.: 080803-239, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: OBM16115 

Odense Bys Museer 

Forundersøgelse i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe. Ved forundersøgelsen fremkom en del spredtliggende 

udaterede gruber og stolpehuller. 

 

SB nr.: 080801-55, udgravet i år 2020 og 2021 Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16116 
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Odense Bys Museer 

Nær landsbyen Allerup fremkom et område med væsentlige fortidsminder i form af et bopladsområde fra ældre jernal-

der, formentligt ældre romersk jernalder. Et område på 4.889 m2 blev arkæologisk undersøgt i sommeren 2020. Efter-

følgende blev der i 2021 behov for yderligere et areal her. Samlet er der på tillægsarealet indstillet 1.556 m2 til udgrav-

ning.   

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.). 

 

SB nr.: 080804-75, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16119 

Odense Bys Museer 

I Odense Kommune nær landsbyen Allerup er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af 

grave, formentligt fra ældre jernalder. Der blev gjort fund af Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 

374 e.Kr.). Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.), 

 

 

SB nr.: 080410-53, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16122 

Odense Bys Museer 

I Odense Kommune syd for landsbyen Stenløse er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af 

et bopladsområde fra førromersk jernalder og et jernudvindingsområde fra førromersk jernalder. Konstruktioner på 

lokaliteten: Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.), Jernudvindingsområde. 

2.7 Faaborg – Midtfyn Kommune 

(se figur 8) 

SB nr.: 080805-52, udgravet i år 1982 og 2020, Museal udgravning 

1982: Museal rekognoscering 

Journal nr.: 5426 

Odense Bys Museer 

Oppløjede gruber, ildskørnet flint, ildskørnede sten og skår fra ældre jernalder. 

1982: Museal udgravning 

Journal nr.: 5426 

Odense Bys Museer 

Ingen oplysninger om udgravningens resultat. 

2020: Museal udgravning 

Journal nr.: ØHM 1502 

Øhavsmuseet 

Der er fundet et produktionsområde fra ældre jernalder, som primært er bestående af gruber med bl.a. keramik i. En-

keltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.), Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.), 

Gruber med keramik fra ældre jernalder. 
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2.8 Assens Kommune 

 

Figur 9: Lokalitet udgravet i Assens Kommune 

 

SB nr.: 080222-23, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16137 

Odense Bys Museer 

I Assens kommune nær Ørsted er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et mindre bo-

pladsområde fra jernalderen som indstilles til egentlig udgravning. Udgravningen dækker et areal på 814 kvm. Under 

undersøgelserne fremkom der enkelte økonomibygning samt et muligt treskibet hus med væggrøft. Hus (evt. med 

stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.). 
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2.9 Middelfart Kommune 

 

Figur 10: Lokaliteter udgravet i Middelfart Kommune 

SB nr.: 080721-81, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16142 

Odense Bys Museer 

I Middelfart Kommune nær landsbyen Balslev er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et 

bopladsområde fra ældre jernalder. Udgravningen dækker et areal på 6884 kvm. Under forundersøgelserne, samt selve 

udgravningen fremkom der flere gruber samt to områder med anden bopladsaktivitet i form af tre treskibede huse 

samt et enkelt firstolpeanlæg. Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.). 

 

SB nr.: 080702-47, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16144 

Odense Bys Museer 

I Middelfart Kommune nær landsbyen Balslev er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et 

bopladsområde fra ældre jernalder. Samlet er der indstillet 3.450 m2 til udgravning. Hus (evt. med stald), Jernalder (da-

teret 175 - 549 e.Kr.). 

 

SB nr.:  080719-97, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16146 

Odense Bys Museer 

I Middelfart Kommune nær landsbyen Udby er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et 

mindre bopladsområde fra jernalderen. Under udgravningen blev afdækket et bopladsområde fra jernalderen i den 
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sydøstlige del af udgravningsfeltet langs med den sydvestlige feltgrænse. Der blev desuden afdækket et enkelt middel-

alderhus nord herfor. 

 

SB nr.: 080719-98, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16151 

Odense Bys Museer 

I Middelfart kommune nær Rolund er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et mindre 

bopladsområde fra jernalderen som indstilles til egentlig udgravning. Samlet blev der indstillet 1.194 m2 til udgravning. 

Dette er etape 1 på OBM16151 

2020 Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16151 

Odense Bys MuseerI Middelfart kommune nær Viby er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i 

form af et område med bebyggelse fra vikinge-tid/ældre middelalder samt grave fra vikingetid. Samlet blev der indstillet 

9.960 m2 til udgravning. Dette er etape 2, på journalnummer OBM16151.  

Der blev i alt gjort fund af mindst en af følgende konstruktioner: Bygning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.), Hus 

(evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.), Grubehus, Udateret (dateret 750 - 1299 e.Kr.). 

 

SB nr.: 080712-118, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: OBM16148 

Odense Bys Museer 

I Middelfart Kommune syd for Svenstrup er der fremkommet et område med væsentlige fortidsminder i form af et min-

dre bopladsområde fra ældre jernalder. Samlet blev der indstillet 2.832 m2 til udgravning. Der blev fundet mindst en af 

følgende konstruktion: Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.). 

 

SB nr.: 080712-113, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: OBM16111 

Odense Bys Museer 

Ved forundersøgelse forud for ilandføringsområdet til Baltic Pipe blev der registreret enkelte spredte anlæg i form af 

spredtliggende stolpehuller og gruber fra oldtiden. De arkæologiske anlæg blev færdigundersøgt i forundersøgelsen. 
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2.10 Kolding Kommune 

 

Figur 11: Lokaliteter undersøgt ved ilandføringen ved Kolding 

 

SB nr.: 170704-208, udgravet i år 2019 og 2020 

2019 Museal forundersøgelse 

Journal nr.: MKH 1996 

Museet på Koldinghus 

Forundersøgelse af tilgroet, udtørret strandsø / lagune, udført den 14/11 og 19/12-2019 forud for for etablering af 

landgangsområde for gasledningen "Baltic Pipe" Ved forundersøgelsen blev der gravet tre korte søgegrøfter, som nåede 

dybder af maksimalt 2,8 m. Der stødtes på over 2 m velbevarede stratificerede sø- og mosesedimenter (gytje og lavmo-

setørv), som indeholdt udsmidslag fra yngre stenalder med flintartefakter, enkelte dyreknogler, dårlig bevarede potte-

skår og få stykker bearbejdet træ (afhuggede pinde). I grøft 3 fandtes formodentlig levn af et offer/depot fra yngre 

bronzealder. Her lå tæt på hinanden en ”lommeskålsten” bestående af diabas med to dybe skåltegn og et velbevaret 

flækkesegl af flint. 

2020 Museal udgravning 

Der blev udgravet et kulturlag fra bondestenalder, samt et lag omkring et muligt depotfund fra yngre bronzealder med 

en lille skålsten og en flækkekniv. Desuden blev der udtaget en række pollenprøver fra en profil gennem en samtidig 

lagune nær kysten. 

 

SB nr.: 170704-212, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1997 

Museet på Koldinghus 
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Der blev udgravet en stor, fundrig neolitisk fundgrube med flint, keramik og knogler. Nedgravet heri en grube fra nyere 

tid med et intakt jydepottekar. 

 

SB nr.: 170704-204, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1989 

Museet på Koldinghus 

Der blev gjort fund af et toskibet hus delvist med stenforede stolper. Konstruktionen dateres til bondestenalderen (neo-

litikum). 

 

SB nr.: 170704-203, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1988 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet enten et meget langt neolitisk (yngre stenalder) hus eller to mindre, der var anlagt i forlængelse af 

hinanden. 

 

SB nr.: 170704-206, udgravet i 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1992 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet en bygningslignende konstruktion, dog for usikker til med sikkerhed at kunne defineres som bygning. 

Desuden en fundrig grube med keramik mm. fra bondestenalder. 

 

SB nr.: 170704-209, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1994 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet et treskibet hovedhus fra ældre bronzealder, en staklade, samt en økonomibygning, antageligt fra 

førromersk jernalder. Hertil en række gruber. 

 

SB nr.: 170704-211, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1995 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet et kulturlag fra den tidlige del af bondestenalder med en hel del genstande, herunder en fin økse. 

 

SB nr.: 170704-202, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1987 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet en hovedbygning fra enten yngre bronzealder eller ældste førromerske jernalder. 

 

SB nr.: 170704-201, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1986 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet et velbevaret gårdsanlæg fra ældre førromersk jernalder bestående af hovehus, økonomibygning og 

en brønd, samt et fundførende kulturlag fra tragtbægerkultur. 

 

SB nr.: 170704-205, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 1990 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet dele af et toskibet hus fre bondestenalderen (neolitikum). 

 

SB nr.: 170704-210, udgravet i år 2020, Museal udgravning 
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Journal nr.: MKH 1991 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet omkring 15% af et meget fundrigt udsmidslag fra den yngre del af bondestenalderen ind i ældre 

bronzealder (ved store fundmængder er det normalt at udgrave et repræsentativt udsnit, bem. red.). 

 

Figur 12: Lokaliteter mellem Midskov og Sønderskov, v. Sønder Stenderup 

 

SB nr.: 170704-2014, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2022 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet fem hustomter, alle treskibede: To fra ældre bronzealder, et fra bronzealder, et fra ældre jernalder, 

samt et udateret hus. Desuden blev der fundet og udgravet et såkaldt "dybt anlæg", muligvis fra yngre stenalder. Hu-

sene fra ældre bronzealder, hvoraf det ene var en brandtomt, var meget velbevarede. 

 

SB nr.: 170704-215, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2023 

Museet på Koldinghus 

Der blev udgravet et treskibet hus fra yngre bronzealder. Hertil undersøgtes et antal gruber samt et kulturlag. 
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Figur 13: Lokaliteter i den vestlige del af Kolding Kommune 

 

SB nr.: 170704-213, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2019 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved udgravningen undersøgt et gårdsanlæg, antageligt stammende fra omkring år 1700 bestående af 2-3 byg-

ninger. Der var bevaret gulvlag, stolpehuller, med enkelte bevarede stolper, samt forskellige pikstensbelægninger med 

forskelligt genstandsmateriale stammende fra tiden. Gården havde øjensynlig ingen forgængere. 

 

SB nr.: 170704-216, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2040, (ændret fra MKH 2025) 

Museet på Koldinghus 

Udgravning af sogneskellet mellem Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup med henblik på, at belyse sognedannelsen i området. 

 

SB nr.: 170703-108, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2024 

Museet på Koldinghus 

Udgravningen var en del af Baltic Pipe projektet. Der blev ved undersøgelsen udgravet 3 treskibede langhuse. Husene 

kan typologisk dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder. Det ene hus havde både gavl- 

og vægstolper bevaret, mens et andet hus havde båseinddelingsstolper bevaret. 

 

SB nr.: 170703-107, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2018 
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Museet på Koldinghus 

Aktivitetsområde med store gruber med en keramik af meget ensartet karakter. Dateret til ældre jernalder formodent-

lig før Kristi fødsel. 

 

SB nr.: 170703-106, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal: MKH 2017 

Museet på Koldinghus 

Der blev under forundersøgelse udgravet en stor grube med enkelte fintgenstande, herunder en fladehugget pilespids. 

Gruben dateres til yngre bondestenalder (2.300-1.700 f. K.). 

 

SB nr.: 170703-105, udgravet i år 2020 Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2016 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet 2½ treskibede langhuse. Husene kan typologisk dateres til overgangen mellem 

yngre bronzealder og førromersk jernalder. I forbindelse med husene undersøgtes en grube, der lå placeret midt i det 

ene hus, samt yderligere et par aktivitetsgruber. 

 

SB nr.: 170703-104, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2015 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet fire treskibede langhuse, én i flere faser, og en økonomibygning i feltets nordlige 

del. Husene kan typologisk dateres til bronzealder samt ældre romersk jernalder. I forbindelse med husene undersøgtes 

et antal gruber og et kulturlag, der indeholdt en del keramik. 

 

SB nr.: 170703-103, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2014 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet tre treskibede langhuse, to i flere faser, og en økonomibygning. I forbindelse med 

husene undersøgtes et antal gruber, der indeholdt en del keramik, der kan dateres til ældre romersk jernalder. Dertil 

kommer en bygning, der antagelig skal dateres til overgangen mellem yngre bronzealder/førromersk jernalder. 

 

SB nr.: 170703-102, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2013 

Museet på Koldinghus 

Udgravning i forbindelse med Baltic Pipe. Der blev ved undersøgelsen udgravet tre treskibede langhuse og en økonomi-

bygning. I forbindelse med husene undersøgtes et antal gruber, der indeholdt en del keramik, der kan dateres til ældre 

romersk jernalder. 

 

SB nr.: 170706-112, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2011 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet omfattende dele af en landsby fra ældre romersk jernalder. Der fandtes 27 kon-

struktioner, 20 treskibede huse (heraf et Osterrönfeld-hus), fire staklader eller lignende og tre hegnsforløb. Nogle af 

bygningerne var i flere faser. Der udgravedes desuden adskillige gruber med megen keramik samt et enkelt husoffer i 

form af et miniaturekar. 

 

SB nr.: 170706-113, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2012 

Museet på Koldinghus 
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Der blev ved undersøgelsen udgravet et treskibet langhus i to faser, en økonomibygning, en brønd og to hegnsforløb. 

Desuden blev der taget prøver fra et tyndt, keramikholdigt kulturlag i en lavning. Bebyggelsen antages at være en del af 

Højsmose II, knap 100 m mod øst, og dateres til ældre romersk jernalder. 

 

SB nr.: 170707-72, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2008 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet et treskibet langhus af en type, der antagelig daterer huset til ældre germansk 

jernalder. I forbindelse med huset undersøgtes et antal gruber. Desuden undersøgtes en afvandingsgrøft, antagelig fra 

middelalder eller nyere tid. 

 

SB nr.: 190107-56, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2027 

Museet på Koldinghus 

Udgravningen var en del af Baltic Pipe projektet. Der blev udgravet et meget velbevaret indhegnet gårdsanlæg fra førro-

mersk jernalder med et treskibet langhus samt et område med aktivitetsgruber og en brønd. 

 

SB nr.: 190108-166, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Anlægskoncentration af en konstruktion (muligvis et hus, bem. red.), i flere faser. Derudover blev der fundet et antal 

gruber. Oldtid. 

 

SB nr.: 190108-167, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2004 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved undersøgelsen udgravet en del af to gårde i flere faser med fire treskibede hovedhuse, nogle økonomibyg-

ninger samt hegnsforløb. Hertil en del gruber med keramik samt et kulturlag i en lavning. 

 

SB nr.: 190108-165, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2002 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved udgravningen undersøgt dele af en landsby med 7 treskibede hovedhuse og en økonomibygning. Hertil 

kommer et stort antal gruber med keramik. Desuden udgravedes et antal jernudvindingsovne samt en lavning med ud-

smid fra nedbrudte ovne. Alt dateres til ældre romersk jernalder. 

 

SB nr.: 190108-164, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: MKH 2001 

Museet på Koldinghus 

Der blev ved udgravning i forbindelse med Baltic Pipe projektet påtruffet en række kogestensgruber med et indhold af 

keramik fra bronzealder. Et formodet rammehus fra bronzealder mellem gruberne viste sig at være to parallelle hegns-

forløb fra nyere tid. 
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2.11 Vejen Kommune 

 

Figur 14: Lokaliteter i Vejen Kommune 

 

SB nr.: 190101-.158, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: HBV 1829 

Museet på Sønderskov 

I det sydligste felt fremkom den østlige halvdel af et sent 900-tals trelleborghus. Der var ingen øvrige anlæg eller kon-

struktioner på det sydlige felt. I det nordligste felt fremkom tre konstruktioner, to økonomibygninger og en større 

hustomt med buede vægge, som kunne dateres typologisk til ældre middelalder. Opdagelserne relateres til en større 

middelalderlokalitet, HBV 612 Kildegård; 190101-104, som blev udgravet forud for anlæggelsen af E20-motorvejen i 

1990’erne. Der blev gjort fund af følgende konstruktioner: Hus (evt. med stald), Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.), 

den østlige halvdel af et trelleborghus, yngre vikingetid. Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.). 

 

SB.: nr.: 190101-160, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: HBV 1830 

Museet på Sønderskov 

Museet undersøgelse påviste yderligere spor af den tidligere undersøgt middelalderbebyggelse udgravet under HBV 

612 Kildegård forud for anlæggelsen af E20-motorvejen i 1990’erne (190101-104). Desværre var feltet også præget af 

flere forstyrrelser, hvor arealerne langs motorvejen var delvist terrænregulært. Ud fra museets undersøgelser for Baltic 

Pipe, nord og syd for motorvejen, kan museet demonstrere at anlægsarbejdet for E20 berørte et større areal end der 

var arkæologisk undersøgt i 1990’erne. Ved midten af feltet fremkom en etskibet hustomt, som i form og størrelse er 

næsten identisk med en tomt udgravet blot 50 meter mod syd under den tidligere undersøgelse (HBV 612). Derover 

fremkom det sydøstlige hjørne at et etskibet hus, som forsætter mod nord. 
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I modsætning til undersøgelsesarealet umiddelbart mod syd, var et undersøgt tillægsareal mindre påvirket af terrænre-

guleringer foretaget langs E20-motovejen i 1990’erne. Der fremkom yderligere bebyggelse fra ældre middelalder i form 

af bl.a. en hustomt med buede vægge på 32 m samt tre mindre konstruktioner under undersøgelsen. Opdagelserne 

relateres til en større middelalderlokalitet, som blev udgravet forud for anlæggelsen af E20-motorvejen i 1990’erne 

(HBV 612). Yderligere spor af denne middelalderbebyggelse er også blevet undersøgt af Museet syd for motorvejen 

som en del af Baltic Pipe (HBV 1829). Konstruktionstype fundet ved udgravningen: Hus (evt. med stald), Middelalder 

(dateret 1067 - 1299 e.Kr.). 

 

SB nr.: 190101-161, udgravet i år 2020c, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: HBV 1752 

Museet på Sønderskov 

Urnegrav fundet indenfor tracéet under museets forundersøgelse. Urnegraven er formentlige fra sen førromersk eller 

ælder romersk jernalder. Udvidelserne ved fundstedet påviste ikke yderligere grave indenfor tracéet. 

 

SB nr.: 190110-62, lokalitet med lang undersøgelseshistorie begyndende med anlæggelse af naturgas i 1980: 

1980 Museal rekognoscering 

Journal nr.: 54-882 

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning 

I forbindelse med naturgasledning fandtes flintafslag, jernslagge samt 17 lerkarskår. Om dateringen af keramikken vur-

deres det, at skårene virkede middelalderlige. 

1980 Museal prøvegravning 

Journal nr.: 54-882 

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning 

Der fandtes stolpehuller, gruber og to "væggrøfter". Fundmaterialet bedømtes til førromersk jernalder periode I, og der 

mentes at være hustomter på lokaliteten. 

1980 Museal udgravning 

Journal nr.: 54-882 

Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning 

Fra yngre bronzrealder periode VI i form af en grube med skår. Desuden to hustomter, der på baggrund af deres ud-

formning måtte dateres til yngre bronzealder. En grube fra førromersk jernalder periode I. Seks hustomter og dele af et 

hegn kunne dateres til vikingetid / ældre middelalder. 

1988 Museal udgravning 

Journal nr.: 1018 

Esbjerg Museum 

Gruber fra sen bronzealder og førromersk jernalder samt bebyggelsesspor fra middelalder. 

2011 Diverse sagsbehandling 

Journal nr.: 10/3012-8.1.7 

Haderslev Museum 

Anmodning godkendelse af udgravningsbudget for udgravning af de dele af pladsen, som bliver berørt af den nye gas-

ledning Ellund-Egtved. 

2011 Museal udgravning 

Journal nr.: HBV 1438 

Haderslev Museum 

Fladeundersøgelse af tidlig middelalderlig landbebyggelse. Lokaliteten er tidligere undersøgt i 1980. Resultaterne er 

nærværende undersøgelse skal betragtes som et supplement til den ældre undersøgelse. Således kunne der til den æl-

dre undersøgelse tilføjes delelementer af konstruktioner såsom huse og hegn. Dertil blev der undersøgt grubeaktivitet 

fra sen bronzealder/meget tidlig jernalder. 

2020 Museal forundersøgelse 
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Journal nr.: HBV 1438 

Museet på Sønderskov 

Ved forundersøgelsen af strækningen nordøst for Veerst landsby, har museet påvist væsentlige fortidsminder i form af 

bebyggelse fra yngre jernalder og sen vikingetid/tidlig middelalder ved Bulagergårdlokaliteten, som oprindeligt blev un-

dersøgt forud for anlæggelsen af den eksisterende naturgasledning i 1980. 

2020 Museal udgravning 

Journal nr.: HBV 1438 

Museet på Sønderskov 

Museets undersøgelse af det 4375 m2 areal forud for anlæggelse af Baltic Pipe har hjulpet med at endeligt afgøre pla-

ceringen af udgravningsfeltet fra den tidligere undersøgelse af Bulagergård foretaget i 1980. Den nye undersøgelse har 

påvist et overlap mellem det gamle udgravningsfelt fra 1980’erne og Baltic Pipe tracéet, hvor mindst to udskilte middel-

alder-hustomter fra 1980 kunne påvises at forsætte mod øst. Der også fremkom yderligere tre middelalderbygninger, 

hvoraf én tydeligt forsætter udenfor museets udgravningsfelt mod øst.  Under undersøgelsen blev der også påviste et 

yngre jernalderlanghus med tydelige vægstolpeforløb. 

 

Konstruktionstyper fundet på lokaliteten siden 1980: Affaldsgruber, Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.) og Jernalder 

(dateret 500 - 401 f.Kr.). Huse (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.), Middelalder (dateret 1067 - 1299 

e.Kr.). Hegn/gærde, Udateret (dateret 750 - 1299 e.Kr.). 

 

2.12 Vejle Kommune 

 

Figur 15: Lokaliteten i Vejle Kommune 
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SB nr.: 170601-377, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: VKH7880 

Vejle Museerne 

I forbindelse med anlæggelse af gasledningen har Vejle Museerne udført en større arkæologisk forundersøgelse. Der er 

fundet væsentlige fortidsminder på et 1.811 m2 stort areal i traceet, i form af mindst et velbevaret hus fra bronzealde-

ren. 

 

2.13 Varde Kommune 

 

Figur 16: Udgravede lokaliteter i Varde Kommune 

 

SB nr.: 190711-194, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: ARV 266 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland 

I forbindelse med anlæggelsen af gaskablet Baltic Pipe har Arkæologi Vestjylland forundesøgt tracéet. Der fremkom en 

mulig brønd eller materialetagningsgrube. Arealet er ikke indstillet til udgravning. Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 

1066 e.Kr.). Mulig brønd ingen fund af organisk materiale. Der kan også være tale om en materialetagningsgrube. 

 

SB nr.: 190702-229, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: ARV 266 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland 
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I forbindelse med anlæggelsen af naturgaskablet Baltic Pipe har Arkæologi Vestjylland forundesøgt tracéet. Der frem-

kom en fladbundet affaldsgrube med keramik samt få stolpehuller, der ikke kunne knyttes til en konstruktion. Området 

er ikke indstillet til udgravning. Der blev fundet mindst et af følgende anlæg: Affaldsgrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 0 

e.Kr.). En større fladbundet affaldsgrube med keramik, dateret til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førro-

mersk jernalder. Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.) Stolpehuller der ikke kunne knyttes 

til en konstruktion. 

 

SB nr.: 190702-234, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ARV 419 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland 

Indstillet areal og budget for egentlig undersøgelse i forbindelse med Baltic Pipe. 430 m2 er indstillet til undersøgelse. I 

forbindelse med forundersøgelsen ARV266 af Baltic Pipe kabel-tracéet stødte man på et område ved Klintingvej 121 

med en række vægstolpehuller. Ved udvidelse mod nord fremkom et bronzealderhus med 2 sæt tagbærende, ved vi-

dere udvidelse mod syd fremkom 2 sæt tagbærende mere i et andet treskibet hus, hvorfor lokaliteten blev indstillet til 

egentlig undersøgelse. Ved udgravning af et 565 m2 stort område, fremkom en hustomt fra bronzealderen, en hustomt 

fra førromersk jernalder samt en staklade. Resume af anlægstyper inklusiv dateringsrammer Bebyggelse Yngre bronze-

alder og førromersk jernalder. Der blev fundet følgende konstruktionstyper: Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 

- 401 f.Kr.). Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.). 

 

SB nr.: 190702-231, udgravet i år 2020, Museal forundersøgelse 

Journal nr.: ARV 266 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland 

I forbindelse med Baltic Pipe undersøgelsen fremkom fire stolpehuller, med middelalder keramik i en af dem. samt tre 

grøfter. Der blev fortaget en lille udvidelse hvorved der fremkom to rækker af stolpehuller. Den ene række stolper frem-

kom under den ene af grøfterne. Arealet er ikke indstillet til udgravning. 

 

SB nr.: 190702-230, udgravet i år 2020, Museal udgravning 

Journal nr.: ARV 416 

ARKVEST Arkæologi Vestjylland 

Budget for undersøgelse af ca. 1400 m2 med bebyggelse og urnegrave fra yngre bronzealder - Ældre jernalder Samt 

udgravning af et 1.566 m2 stort område beliggende mellem en fredet gravhøj (190702-12) og en overpløjet høj 

(190702-11). Der blev på lokaliteten fundet 7 sæt tagbærendestolper der enten er fra en hustomt i én fase fra ældre 

bronzealder, eller to hustomter fra førromersk jernalder. Derudover fremkom 4 urner fra førromersk jernalder, belig-

gende på linje i feltets nordlige hjørne, samt flere kogestensgruber. Resume af anlægstyper inklusiv dateringsrammer 

Kogestensgruber Yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder Bebyggelse Bronzealder/Førromersk jernalder Urnebe-

gravelser Førromersk Jernalder. Der blev gjort fund af følgende konstruktioner: Hus (evt. med stald), Bronzealder (date-

ret 1100 - 501 f.Kr.), Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.), Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (date-

ret 500 f.Kr. - 0 e.Kr. 
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1 Formål 

Energinet har bedt COWI om at beregne den teoretisk udbredelse af sænknings-

tragten ved sænkning af sekundært grundvand i forbindelse med udgravning af 

ledningsgrave. 

Desuden ønsker energinet en vurdering af, hvorvidt en grundvandssænkning i 

terrænnære aflejringer påvirker grundvandsstanden i dybereliggende magasiner. 

Formålet med beregningerne er, at vurdere miljøeffekterne ved en håndtering af 

grundvand i forbindelse med tørholdelse af ledningsgravene.  

2 Datagrundlag  

Beregningerne er lavet ud fra en række antagelser for magasinet og projektet, 

og her er magasinets evne til at lede vand den parameter der har størst betyd-

ning for beregningen af den vandmængde der skal håndteres, og dermed udbre-

delsen af sænkningstragten. Magasinets evne til at lede vand udtrykkes ved 

Konduktiviteten (K). 
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For at gøre beregningerne "robuste" er sænkningstragtens udbredelse beregnet 

for seks forskellige værdier af K, dvs. for silt til groft sand. 

I beregningerne er der gjort følgende antagelser: 

› Grundvandsspejlet er i terræn 

› Magasinet, hvorfra der pumpes, er 5 meter tykt, og underlejres af aflejrin-

ger med en lavere K-værdi end magasinet 

› Ledningstraceet er 2 meter bredt og 3 meter dybt, svarende til at grund-

vandsspejlet skal afsænkes med 3,5 meter (inklusiv en sikkerhedsmargin 

på 0,5 meter)  

› Grundvandssænkningen udføres med sugespidser langs udgravningen over 

en periode på tre uger. 

› Udgravningen er 100 m lang. Hvis f.eks. udgravningen er 200 meter lang 

kan den samlede vandmængde multipliceres med 2, men udbredelsen af 

sænkningstragten vil være omtrent den samme som for et trace som er 100 

meter langt. 

› Beregningerne er udført med en K-værdi for følgende aflejringstyper: Groft 

sand, mellemkornet sand, ret fint sand, fint sand, finsand og grovsilt. Ta-

belværdierne for K er indhentet fra Miljøstyrelsen publikation 87-7944-826-

6)  

3 Beregning af vandmængder og sænkningstragt 

Som nævnt ovenfor er beregningerne udført ved brug af 6 forskellige k-værdier 

og de antagelser der er beskrevet i afsnit 2.  

Følgende formel blev anvendt til beregningen:  

𝑄 =
𝑥𝑘(𝐻2 − ℎ2)

𝐿
 

 

(Ref. Construction Dewatering and Groundwater Control, Powers et al., 2007) 
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På baggrund af formlen, og erfaringer, er nedenstående ydelser ved 6 forskellige 

K-værdier blevet beregnet for et 100 m langt ledningstrace i sand, hvor grund-

vandsspejlet afsænkes med 3,5 meter.  

Da beregningerne udelukkende er baseret på tabelværdier, der forudsætter at 

K-værdien er helt ens over hele strækningen og i uendelig afstand, vil der fore-

komme afvigelser fra nedenstående ydelser (Q) og afstande for sænkningstrag-

tens udbredelse (R0). Men nedenstående Tabel 1 giver nogle generelle retnings-

linjer for forventet ydelse (m³/time) og radius af afsænkningen (R0) ved forskel-

lige aflejringstyper. 

Tabel 1 Beregningsdetaljer 

    
Groft 
sand 

Mellemkor-
net sand 

Ret fint 
sand Fint sand Finsand Grovsilt 

Aquiferdetaljer enhed             

Grundvandsspejl m  0 0 0 0 0 0 

Dybde af aquifer m  -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Permeabilitet k m/s 1.00E-03 5.00E-04 1.00E-04 5.00E-05 2.00E-05 1.00E-05 

Udgravningsdetaljer enhed             

Længde af udg. (x) M 100 100 100 100 100 100 

Dybde af udg. M -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Afsænkning af GVS M -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 

Formelparameter enhed             

Piezometrisk tryk (H) m u.t. 5 5 5 5 5 5 

Sænkning (s) M 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Sænket vandstand (h) M 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Radius sænknings-
tragt (R0) M 325 200 100 50 30 20 

Ydelse Q m³/h 90 50 25 10 5 4 

 

Den resulterende afsænkning er ikke helt lineær mellem dybdepunktet og R0, 

men med de usikkerheder der er i beregningerne er denne afvigelse forsvin-

dende lille.  

Afsænkningen i grundvandsspejlet i stigende afstand fra udgravningen fremgår 

af graferne i Figur 1. 
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Figur 1  Afsænkningen med stigende afstand fra ledningstraceet 

 

For at give et indtryk af afsænkningen i absolutte tal, er afsænkningen ved vari-

erende K-værdi og afstand fra ledningstraceet anført i Tabel 2.  

Tabel 2 Overblik over afstand-sænknings værdier for hver k-værdi 

Kornstørrelse  
K-værdi 

[m/s] 

Ydelse 

[m³/t] 

Afstand - sænkning 

Groft sand 1.00E-03 90 
50 m 100 m 200 m 

-2,95 m -2,4 m -1,35 m  

Mellemkornet 
sand 

5.00E-04 50 
50 m 100 m 200 m 

-2,65 m -1,75 m 0 m 

Ret fint sand 1.00E-04 25 
30 m 60 m 90 m 

-3 m -2,45 m -0,35 m 

Fint sand 5.00E-05 10 
15 m 30 m 45 m 

-2,45 m -1,4 m -0,3 m 

Finsand 2.00E-05 5 
5 m 15 m 25 m 

-3 m -1,8 m -0,6 m 
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Grovsilt 1.00E-05 4 
5 m  10 m 15 m 

-2,4 m -1,75 m -0,8 m 

 

4  Påvirkning af dybere magasiner  

Hvorvidt vandstanden i et dybereliggende magasin påvirkes af den midlertidige 

grundvandshåndtering iver en periode på op til ca. 3 uger, afhænger af de geo-

logiske forhold.  

Hvis det øvre magasin, hvorfra der håndteres grundvand, er adskilt fra det 

nedre magasin af et lavpermeabelt lag som f.eks. ler, vil der ikke være noget 

målbar påvirkning af vandstanden i det nedre magasin. 

Forudsat at der håndteres grundvand i toppen af et stort sandmagasin, der 

f.eks. har en mægtighed på 100 meter, vil en indvinding af vand i de øverste 

meter af magasinet ikke påvirke strømningen eller muligheden for at indvinde 

vand i stor dybde i magasinet nævneværdigt, og slet ikke i den begrænsede pe-

riode hvorover grundvandshåndteringen pågår. 
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