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1. Baggrund og formål med projektet. 
De to kabelovergange; Nordlolland (NLOK) og Vestfalster (VFAK) er forbundet af en kabelforbindelse på 132 kV, som krydser 
Guldborgsund. Denne kabelforbindelse har anlægsnavnet Orehoved-Radsted (ORH-RAD) og består af 2 oliefladkabelsyste-
mer, ORH-RAD 1 og 2. 
 
ORD-RAD 2 består af 1 PEX-kablesystem, som blev taget i drift i 2002 og dette system er der derfor ikke behov for at ud-
skifte. Dog foretages der i dette projekt underboring til fremtidig udskiftning af kablet. 
  
ORH-RAD 1 består af to oliefladkabler som er er taget i drift i hhv. 1959 og 1974 og har derfor overskredet deres levetid 
væsentligt, og da der specielt for oliefladkablet etableret i 1959 er risiko for lækager og forsyningssvigt så ønskes kabelsy-
stemerne udskiftet hurtigst muligt. Forbindelsen er vigtigt del af forsyningslinjen på Lolland og Falster.  
 
De to oliefladkabler udskiftes med ét nyt PEX-kabelsystem, der fremføres via underboring under Sundet. 
 

1.1 Hjemmelsgrundlag 

Der er tale om et projekt, som består af henholdsvis et landanlæg og en offshoreanlæg, og der skal derfor erhverves forskel-
lige myndighedsafgørelser for henholdsvis land- og offshoredelen. 
 
Projektets landanlæg skal miljøvurderes i henhold til bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter. Projektet er opført på bekendtgørelsens bilag 2 og henføres til punkt 3c ”Transport af 
elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog 
undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”. Da Energinet er bygherre for projektet, er 
Miljøstyrelsen myndighed for projektets landanlæg jf. bekendtgørelse nr. 913 af 30/08/2019 § 3, stk. 2. 
 
Samtidigt fremgår det af bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018, bilag 2, punkt 3c, at elkabler på søterritoriet er undtaget 
screeningkravet og dermed ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens bestemmelser. Projektets offshore del er dermed ikke 
screeningspligtigt. Det fremgår af § 4a til Lov om Energinet (LBK nr. 118 af 06/02/2020), at etablering af nye elforsyningsnet 
som nævnt i lovens § 4 på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i tilsvarende bestå-
ende net kun kan ske efter forudgående godkendelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, hvorfor der for offshore-
delen af projektet skal ansøge Energistyrelsen om en § 4a tilladelse til etablering af projektets offshoredel før anlægsarbej-
derne kan påbegyndes.  
 
1.2 Afklaring af miljøvurderingskompetencen mellem to myndigheder. 

I forbindelse med sagsbehandlingen af VVM-screeningsansøgningen har Miljøstyrelsen gjort det Energinet klart, at de for-
venter at have miljøvurderingskompetencen for hele projektet, altså onshore som såvel offshore. Energinet er ikke bekendt 
med officielle juridiske dokumenter som tilkendegiver denne omlægning af ressortansvaret. Energinet er også af den over-
bevisning at en sådanne ressort omlægning skal officielt varsles i behørig tid og under alle omstændigheder først vil træde 
officielt i kraft når den gældende lovgivning er ændret. 
 
På baggrund af ovenstående så forventer Energinet at Miljøstyrelsens seneste bemærkninger til ansøgningsmaterialet som 
ligger ud over Miljøstyrelsens nuværende ressort alene er af orienterende karakter. Energinet forventer derfor ikke at disse 
bemærkninger kan have afgørende vægtning i forhold til vurdering af VVM-pligt for projektets landdel.  
 
Energinet takker dog for bemærkningerne, og projektbeskrivelsen og Natura 2000 væsentlighedsvurderingen er da også 
opdateret på baggrund heraf, men alene med det afsæt at Energinet forventer at Miljøstyrelsen i forbindelse med en frem-
tidig myndighedshøring i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til etablering af den offshore del af projektet i hh. til § 
4 til Lov om Energinet, ville fremsætte samme bemærkninger. 
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1.3 Projektbeskrivelsens karakter og opbygning 
Som grundlag for myndighedsarbejdet er der behov for en teknisk beskrivelse af projektet. Beskrivelsen findes i dette doku-
ment, og indeholder en redegørelse for de anlæg, som projektet indeholder grupperet på følgende måde: 
 
Onshore 

• Kabelanlæg i åben grav (afsnit 3.1) 
o Driftsfase (afsnit 3.2) 
o Demontering af kabelanlæg (afsnit 3.3) 

• Kabelstativer (afsnit 4.1) 
o Driftsfase (Afsnit 4.2) 
o Demontering af kabelstativer (afsnit 4.3) 

• Miljøvurdering onshore anlægs- og demonteringsarbejder (kapitel 5) 
o Vandplaner og lov om vandplanlægning (afsnit 5.1) 
o Bilag IV arter (afsnit 5.2) 

Offshore 
• Styret underboring i sundet (afsnit 6.3) 
• Driftsfase (afsnit 6.4) 
• Demontering af eksisterende kabelanlæg (afsnit 6.5) 
• Miljøvurdering af offshore anlægs- og demonteringsarbejder (Kapitel 7) 

o Havstrategidirektivet (afsnit 7.1) 
o Vandplaner og lov om vandplanlægning (afsnit 7.2) 
o Bilag IV arter (afsnit 7.3) 

 
Først beskrives anlægget tekniske udformning i dimensioner, indhold og arealbehov. Herefter beskrives, hvordan anlægget 
etableres og sidst, hvordan anlægget fungerer i drift. 
 
1.3.1 Projektet 

Projektet er karakteriseret som vedligeholdelse, da projektet er foranlediget af en tilstandsvurdering af kablerne under Sun-
det. På land skal der etableres nyt kabel på en strækning på ca. 350 meter på Lolland, samt ca. 200 meter på Falster. Stræk-
ningen over sundet er ca. 1.100-1.200 meter. 
 
De omkring 1.550 meter kabelanlæg er opdelt på 3 delstrækninger: 
 

• 350 m på Lolland, heraf 100 m i foringsrør 
• 1.050 m under Sundet i foringsrør 
• 150 m på Falster, heraf 50 m i foringsrør 

 
Linjeføringen er som udgangspunkt lagt fast ud fra ønske om, at underboringen foretages kortest muligt mellem NLOK og 
VFAK og parallelt med blivende kabelsystem. Derudover er i fastlæggelse af traceet taget hensyn til forekomsten af fred-
skov. 
 
På den aktuelle strækninger udformes højspændingssystemet som et 132 kV 3-faset AC-jordkabel. Kabelanlægget afsluttes 
med nye kabelstativer og endetermineringer, der føres over i eksisterende overgangsmaster på NLOK og VFAK. 
På den aktuelle strækninger udformes højspændingssystemet som et 132 kV 3-faset AC-jordkabel. Kabelanlægget afsluttes 
med nye kabelstativer og endetermineringer, der føres over i eksisterende overgangsmaster på NLOK og VFAK. 
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Billede 2-1. Eksisterende forhold på NLOK. 

 
I anlægsfasen af projektet skal der udføres 7 underboringer under Guldborgsund i længder på mellem 1.100 og 1.200 m. 
Dybden af underboringerne forventes at være ca. 25 m under den dybeste del af Sundet, dvs. i kote -36 m. For at sikre den 
mest optimale underboringsdybde ønskes der udført forundersøgelse af havbunden, for at sikre at underboringen vil foregå 
i den optimale dybde og sedimenttype med henblik på bl.a. at reducere risikoen for eventuelle blow-out hændelser mest 
muligt. 
 

2. Generelle procedurer for Energinet anlægsarbejder 
Energinetprojekter designes ud fra et hensyn til en lang række parametre herunder anlægstekniske muligheder, økonomi og 
påvirkning på miljø og natur og her vægter de to sidstnævnte tungt. Dette betyder helt konkret at det enkelte projekt tilrette-
lægges og arbejdsmetoder vælges således, at det fysiske aftryk på miljø og natur bliver mindst muligt og at området efterføl-
gende kan afleveres i en stand så tæt på den oprindelige som muligt.  
 
Som eksempel herpå kan det nævnes, at det er almindelig procedure for Energinet at udlægge køreplader på alle arealer 
hvor der ikke i forvejen findes fast underlag, som f.eks. grusveje eller asfalterede veje. Dette gøres både ud fra en miljø-, na-
tur- og sikkerhedsmæssig betragtning. 
 
Helt konkret betyder dette for dette projekt, at når projektet har valgt at grave de gamle kabler fri helt kystnær, så skyldes 
det en forventning om, at kablerne her er dybest begravet. At anvende frigravning fremfor tritrækning er en væsentligt dy-
rere fremgangsmåde, så ideelt set blev kablerne trukket fri af havbunden hele vejen. Energinet har vurderet, at det at trække 
kablerne fri helt kystnær, hvor de kan være dækket af mere end en meters sediment, vil udøve for stort et stress på de slidte 
og betydeligt uddaterede kabler med risiko for brud som følge. Metoden med frigravning kystnært og opspoling på dybere 
vand er altså valgt for at minimere den potentielle påvirkning på miljø og natur. 
 

3. Onshore anlægsarbejder 
I det efterfølgende vil beskrivelsen af anlægsarbejdet onshore blive beskrevet. Det skal bemærkes, at de styrede underbo-
ringer under Guldborgsund vil have start og modtagegrube onshore, men da metoden vil blive anvendt til at krydse Guld-
borgsund, og derfor til at krydse søterritoriet vil en generel beskrivelse af metoden blive beskrevet under anlægsarbejderne 
for offshore delen af projektet (se afsnit 6.3).  
 
3.1 Kabelanlæg i åben grav 

Kablerne anlægges i åben grav.  som etableres ved traditionel opgravning. Kabelgraven er ca. 2 meter bred i toppen, og der 
trækkes 3 kabler i bunden af udgravning samt PE-røret.  
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Denne anlægsmetode kræver et arbejdsbælte på ca. 10-18 m (se Figur 3-1). Udgravning af kabelgravene foretages på begge 
sider af Sundet. Når underboringerne i Sundet er færdiggjort, trækkes de tre kabler/faser fra NLOK til VFAK og kabelgraven 
lukkes.  
 
Kablerne lægges i flad forlægning. På den ene side af kabelgraven kører anlægsmaskinerne på udlagte køreplader, og på 
den anden side oplægges den opgravede jord. Jorden opdeles i muldjord og råjord.  
Kabelgraven er ca. 2 meter bred i toppen, ca. 1 meter bred i bunden og ca. 1,5 meter dyb. 
 
132 kV systemet ORH-RAD 1 skal føres som kabelsystem i jorden med 3 individuelle kabler (faser). Hvert kabel har en dia-
meter på ca. 130 mm. Til hvert kabel anvendes et PEX- kabel med en leder af aluminium. Kablet er opbygget af følgende lag: 

• Leder (AL) 
• Lederskærm (AL) 
• Isolation (PEX) 
• Isolationsskærm (AL) 
• Metallisk skærm (AL) 
• Yderkappe (PEX) 

 
Derudover etableres der to 40 mm PE-rør til temperaturfølere og  
fiberkabel (kommunikation).  
 
 
 
Anlægsarbejdet ruller frem som en togstamme med én aktivitet pr. vogn. Første 
”togvogn” udlægger køreplader, de næste ”togvogne” foretager afrømning af muld, opgravning af kabelgrav, nedlægning af 
kabel, tildækning og fjernelse af køreplader.  
 
I kabelgraven udlægges ca. 10 cm sand i bunden. Kabler og fiberrør udlægges og dækkes med 30 cm sand, som derefter 
komprimeres. Sandet ligger i sanddepot inden for arbejdsarealerne, hvorfra det hentes løbende. Sandet transporteres og 
udlægges med særlige sandudlægningsvogne.  
 
Råjorden fyldes tilbage og komprimeres, og til sidst tildækkes kabelgraven med muldjord. Mængden af overskudsjord er 
meget begrænset og vil blive udjævnet i arbejdsbæltet, der retableret med en smule overdækning, der efterhånden forsvin-
der, som jorden sætter sig. 
 
Arbejdspladserne på hver side af Sundet vil være åben 1-2 måneder fra udlæg af køreplader til kørepladerne igen fjernes, 
når kablerne er trukket. Der vil kun være aktiviteter i afgrænsede korte perioder på hver lokalitet indenfor de 1-2 måneder 
arbejdspladsen er åben. En anslået varighed af aktiviteterne ved kabellægningen fremgår af Tabel 3-1. 
 

Tabel 3-1 Varighed af anlægsaktiviteter ved dobbelt kabellægning i åben grav på hver side af sundet.  

Aktivitet Antal arbejdsdage  
Udlægning af køreplader 5 
Gravearbejder og trækning af kabel 10 
Montage af endeafslutninger 10 
Fjernelse af køreplader 5 
Samlet antal arbejdsdage  30 

 
Kabelgraven står åben så længe, som det tager at lægge de tre kabler – ca. 5 dage.  
 

Billede 3-1. Eksempel på opbygning 
af 132 kV landkabel. 
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Figur 3-2 Snittegning af kabelgraven efter installation 

 
3.1.1 Forundersøgelser 

Inden anlægsarbejderne på land går i gang, beder Energinet Museum Lolland-Falster om at udføre arkæologiske forunder-
søgelser i de områder af arbejdsarealerne, hvor museet vurderer der er behov. Anlægsarbejderne går først i gang, når for-
undersøgelserne og eventuelle udgravninger er udført, og museet har frigivet områderne. 
 
3.1.2 Forberedende arbejder 

Inden selve arbejdet med etablering af kabelanlægget sættes i gang, fældes træer og buske i nødvendigt omfang ved VFAK 
inden for anlægsarealet (det oprindelige kabels servitut). Dette arbejde foregår i en separat arbejdsgang og forventes gen-
nemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå unødige huller i tidsplanen.  

 

Figur 3-1 Snit af kabelanlæg anlagt i åben grav 



2 
 

 
De to eksisterende kabler, der udgør kabelsystemet ORH-RAD 1 tages ud af drift og fjernes. Dette foretages efter, at de nye 
anlæg er sat i drift. Kablerne er beliggende mellem NLOK og VFAK og er således både beliggende på land og til vands. 
Forud for optagning af kablerne, tømmes kablerne så meget som muligt for den frie olie. Tømningen af olie vil foregå fra 
NLOK og VFAK. Kablerne på land er beliggende ca. 1,4 m under terræn. I sundet er kablerne tildækket af sedimentlag med 
en hovedsageligt med en tykkelse på ca. 0,5-1,5m. 
 
3.1.3 Tørholdelse af anlægsgrav 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder. Eventuelle vandmængder i 
kabelgraven vil afhænge af permeabiliteten af de faktisk gennemgravede jordlag, den aktuelle grundvandsstand (vådt 
år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet) og af de konkrete nedbørsforhold på anlægstidspunktet. Da kabelgravene kun an-
lægges med en dybde på ca. 1,5 m og står åbne i kort tid (op til 5 dage), forventes der dog ikke at opstå behov for at bort-
lede regnvand. I særlige tilfælde, med større nedbørsmængder, som måtte samle sig i kabelgraven, vil nedbøren blive op-
pumpet og bortkørt med tankvogn til håndtering efter kommunal anvisning. Eventuel tørholdelse forventes at kunne vare 
fra få dage og op til 2-3 uger. 

Derudover kan der være behov for at bortlede højtstående grundvand ved gravearbejderne på Lolland, da der skal graves til 
niveauer tæt på kote 0. Eventuelt højtstående grundvand i kabelgravene på Lolland vil blive oppumpet og bortkørt med 
tankvogn til håndtering efter kommunal anvisning, men da der alene graves ned til ca. kote 0 vil omfanget af højtstående 
grundvand være yderst begrænset og det vurderes derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning på grundvandsressour-
cen overordnet. Det nærtliggende og NATURA-2000 beskyttede Guldborgsund vil derfor ikke blive påvirket som konsekvens 
af tørholdelsesaktiviteter. 

3.1.4 Underboringer 

Ved passage af en drænkanal på Lolland, etableres kabelanlægget ved styret underboring – se oversigtskort i Bilag A. Her vil 
kablet ligge dybere i jorden end det er tilfældet i åben grav. Dybden afhænger af jordbunden og vil være mellem 2 og 5 meter 
under terræn, og minimum 1 meter under kanalbund. Underboringen er ca. 30 meter lang. Diameteren er ligeledes 0,4 me-
ter og der etableres 4 underboringer til de 3 faser samt fiberkabel. Det tager ca. 2-3 dage for underboringen under grøften.  
  
For nærmere redegørelse for fremgangsmåden ved styrede underboringer, for udfærdigelse af beredskabsplaner og for risi-
koen for blow-outhændelser henvises til afsnit 6.3.  
 
3.1.5 Midlertidige arbejdsarealer 

3.1.5.1 Adgangsveje 

Der vil blive etableret midlertidige adgangsveje fra offentlig vej til arbejdsarealerne ved start og slut for underboringen til 
brug for transport af materialer og maskiner. Adgangsveje etableres med en bredde på ca. 4 m. Adgangsveje vil blive forsy-
net med køreplader.  Der skal etableres en midlertidige vej langs med hele kabeltraceets udstrækning i 3 m bredde som vist 
på Figur 3-1.  
 
3.1.5.2 Mandskabsfaciliteter 

Skurby med skurvogne, med velfærdsfaciliteter til mandskab og lokaler til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder placeres 
inden for arbejdsarealerne. Der rekvireres nødvendige tilladelser til opstilling af skurbyer hos Guldborgsund Kommune. 
 
3.1.5.3 Oplagspladser 

I forbindelse med installation af kabler vil der være behov for midlertidige opbevaringspladser ved NLOK og VFAK. Det drejer 
sig om depoter for sand, kabelstativer og endemuffer, og for NLOK også for kabeltromler. Oplagspladserne fremgår af over-
sigttegninger i bilag A samt fremsendte shapefiler. Oplagspladserne vil være belagt med køreplader. 
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3.1.5.4 Arbejdspladser 

Arbejdspladsen ligger langs kabeltraceet og ved NLOK og VFAK, og vil være belagt med køreplader.  Arbejde udenfor normal 
arbejdstid aftales med kommunen. På arbejdsarealerne vil der desuden være aktivitet fra personalet. 
 
3.1.6 Støj  

På de korte strækninger hvor der arbejdes på land (udenfor Natura 2000 området, på nær af området med strandeng) vil 
der være støj fra de maskiner, som rydder træer og buske på Falstersiden. Dette vil foregå i en separat arbejdsgang og for-
ventes gennemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå unødige huller i tidsplanen. 
 
Underboringsarbejdet vil med stor sandsynlighed blive udført med en maskine med HK 250T eller en HK150T med en bore-
støj på henholdsvis ~90 og ~79 dB der vil benyttes i området omkring Guldborgsund. Det skal dog bemærkes at denne op-
gave endnu ikke er udbudt, og derfor heller ikke besluttet.  De mest støjende aktiviteter vil dog være støj fra kørende mate-
riel. 
Støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet over 50 dB vurderes at være begrænset til nærområdet (inden for 500 meter) ved ar-
bejdspladser omkring underboringen og være af kortere varighed (2-3 måneder).  

I forbindelse med anlæg af kablerne vil der så vidt muligt blive arbejdet inden for normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 
7-18 og lørdage kl. 07-14. Anlægsarbejde ud over normal arbejdstid aftales med kommunen. 
 
Da Guldborgsund Kommune ikke har fastsat støjgrænser for virksomhedsaktiviteter i det åbne land, herunder også anlægs-
aktiviteter forholder projektet sig til de af Miljøstyrelsens Vejledning om ekstern støj fra virksomheder anbefalede støjgræn-
ser. Denne vejledning henviser til en anbefalet støjgrænser for det åbne land. Her fremgår følgende af vejledningens afsnit 
2.2.3: 
 
”Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt at niveauet af støjen fra virksomheder er meget lavt i det åbne land, ikke 
mindst pga. det normale lave baggrundsniveau. Det forekommer ikke rimeligt at fastsætte generelle vejledende grænsevær-
dier for områdetype 8 (det åbne land). Der bør foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område, eventuelt for hver 
enkelt sag”. 
 
Dette er i ganske god tråd med Guldborgsund Kommunes faste procedure, da Guldborgsund kommune har orienteret Ener-
ginet om, at støjende aktiviteter i det åbne land skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før end aktiviteten skal udfø-
res, hvorefter kommunen vil fastsætte specifikke krav til eventuelt støjmitigerende tiltag. 
 
Energinet vil derfor, i forbindelse med ansøgning om dispensation til at arbejde udenfor normale arbejdstider, udarbejde en 
støjhandleplan for underboring af Guldborsund, som præciserer støjniveauet for den valgte underboringsmetode og de 
tilhørende støjende anlægsaktiviteter. Energinets tilsynsførende vil endvidere informere de nærliggende beboelsesejen-
domme forud for igangsætning af anlægsarbejdet, både om arbejdets varighed og tidspunkt(er) for udførelse. 

 
3.1.7 Støv 

Anlægsarbejderne kan i perioder med tørvejr skabe støvgener. For at sikre, at der ikke opstår støvgener forbundet med an-
lægsarbejderne, vil arbejdsarealer, adgangsveje og midlertidige oplagspladser blive vandet i de perioder, hvor der kan opstå 
ophvirvling af støv. Det forventes dog, at eftersom anlægsarbejderne primært vil foregå udenfor sommersæsonen, hvor der 
må forventes størst sandsynlighed for støjgener, så vil støvgener ikke være et problem. 
 
3.1.8 Stisystemer  

Det forventes ikke at etablerede stisystemer skal midlertidigt omlægges. Skulle det dog mod forventning vise sig nødven-
digt, så vil der blive etableret midlertidige stisystemer rundt om det afskårne arbejdspladsareal. Når anlægsarbejderne er 
færdigt afsluttede vil evt. afskårne stisystemer blive reetableret.  
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3.1.9 Arbejdsbelysning 

Der vil i nødvendigt omfang blive opsat lys på arbejdsarealerne. Arbejdsarealet omkring linjeføringen kan være belyst, men 
arbejderne vil primært foregå i dagtimerne.  
Lamper og projektører orienteres eller skærmes således, at de ikke blænder nærliggende ejendomme. Lys er slukket, når 
ikke der arbejdes på pladserne. Af hensyn til tyverisikring af materialer og maskiner forsynes lyset med bevægelsessensorer, 
der tænder lyset. 
 
3.1.10 Klimasikring 

Kabelanlæg påvirkes ikke af midlertidige oversvømmelser på de arealer, hvorunder de ligger. Overgangen mellem kabel og 
luftledning etableres i ca. 6 meters højde og vil derfor ikke være i risiko i forbindelse med oversvømmelse af arealerne. Pro-
jektet forbereder for en kommende fiberetablering, dvs. der føres tomrør under Guldborgsund sammen med kablerne, der 
afsluttes opbundet på mastebenene på portalmasten. 
 
Ved arbejderne med at fjerne kabelanlægget skal der arbejdes ved kysterne samt i de lavvandede områder af Sundet.  
Ved gravearbejderne i de lavvandede områder kan der anvendes en amfibie-gravemaskine, som både kan sejle og køre, og 
arbejdet er derfor ikke påvirket i væsentlig grad af eksempelvis højere vandstand/oversvømmelse. Ved gravearbejder på 
land tæt ved kysten vil amfibie-gravemaskinen ligeledes kunne anvendes om nødvendigt.  
 
3.1.11 Maskiner 

Til arbejdet med nedlægning af kablerne vil der blive anvendt en lang række maskiner.  
 

• Blokvogne til at transportere kabeltromlerne frem til depot.  
• Trækspil til at trække kablet ud. 
• Kabeltromlevogn til at transportere kabeltromler ud til pladserne, hvor kablet trækkes ud. 
• 2 gravemaskiner og en rendegraver. 
• 2 traktorer med sandvogn. 
• Lastbiler til transport af sand frem til sanddepoter. 

 
3.1.11.1 Transporter 

Transporterne er anslået ud fra de mængder, der skal transporteres. En transport er tur/retur: 
 

• Transport af mandskab til arbejdspladsen 
• Transport af maskiner på blokvogne. 
• 10 transporter med sand på traktorer fra sanddepot til kabelgrav. 
• 6 transporter med sand på lastbiler til sanddepoter. 
• 3 transporter med kabeltromler på blokvogne til levering på oplagspladser. 
• 3 transporter med kabeltromler på traktorer med vogne fra oplagspladser til kabelgrav. 

 
Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
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3.1.11.2 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
 
3.1.12 Materialer 

Det samlede materialeforbrug er redegjort for nedenfor og kan ligeledes ses i Tabel 3-2. 
 
Kabelanlægget er ca. 1,5 km langt. Der lægges 3 kabler i flad forlægning, hvilket svarer til, at der skal anvendes ca. 4,5 km 
kabel. Da en tromle kan rumme ca. 1,5 km kabel, svarer det til 3 tromler.  Lederne består af aluminium og har en diameter 
på 62 mm og vejer 6,22 kg/m. Der skal anvendes ca. 28 ton aluminium til kabelanlægget.  
 
PE-kappen på kablet vejer 4,65 kg/m. Der skal anvendes ca. 21 ton PE. 
 
Der udlægges et lag på 40 cm sand i bunden af kabelgraven, hvor ledningen etableres i åben grav. På 500 m strækning er 
der behov for ca. 125 m3 sand.  

Tabel 3-2 Oversigt over forbrugte materialer ved etablering af kabelanlægget 

Komponent  
 

Materiale Mængde pr. meter Mængde i alt 
 

Leder Aluminium 6,22 kg 28 ton 
kappe PE 4,65 kg 120 ton 
bundsikring sand 0,35 m3 125 m3 

 

3.2 Driftsfase 
Der opsættes røde markeringsstandere, som vil være eneste synlige anlæg over terræn i forbindelse med driftperioden for 
kabelanlægget. Forventet placering fremgår af Billede 3-3. 

 

Billede 3-3 Forventet placering af røde markeringsstandere er angivet med røde cirkler. 

 
3.2.1 Arealer og rettigheder 

Der skal ikke erhverves nye arealer. 



2 
 

 
3.2.1.1 Servitut 

Der vil blive deklareret et servitutbælte på i alt 7 meters bredde over kabelanlæg, hvor det er etableret i åben grav – sva-
rende til 3,5 m til hver side fra centerlinjen af traceet. I servitutbæltet må der dyrkes afgrøder, men ikke laves jordarbejder 
dybere end 60 cm, etableres bebyggelse eller plantes træer med dybdegående rødder. Servitutbæltet vil blive plejet i over-
ensstemmelse hermed.  
 
3.2.2 Magnetfelter 

Når kablet er i drift, vil der opstå et magnetfelt omkring kabelanlægget. Magnetfeltet omkring jordkablet, der er beregnet 
som årsmiddelværdi på 400 A, fremgår af Figur 3-3. Magnetfeltet er under forsigtighedsprincippets vejledende værdi på 0,4 
µT ca. 8,5 m fra centerlinjen. 
 

 

Figur 3-4   Magnetfelt omkring jordkabel som er anlagt i åben grav, beregnet som årsmiddelværdi.  

 
3.2.3 Støj 

Kabelanlægget udsender ikke støj, idet det ligger nedgravet i jorden. 
 
3.2.4 Vedligeholdelse og tilsyn 

Der føres ikke løbende tilsyn med kabelanlægget i sig selv. Der vil alene være behov for at tilgå kabelanlægget ved opståede 
fejl på anlægget. Der føres tilsyn og udføres vedligeholdelse af kabeltraceet for bevoksning og ulovligt byggeri indenfor ser-
vitutbæltet. 

 
3.3 Demontering onshore kabler 
Mellem NLOK og VFAK (ca. 1.100 m) er det eksisterende system ORH-RAD 1 forbundet via to oliefladkabler. Hvert kabel in-
deholder tre kobberledere/faser. Rundt om hver kobberleder er der forskellige lag, herunder et lag af olieimprægneret pa-
pir, og rundt om alle tre kobberleder er der en blykappe og flere lag af beskyttelse – se figur 3-5. Udover den bundne olie i 
det olieimprægnerede papir er der også fri olie i kablerne, der anvendes som elektrisk isolering. Den frie olie udfylder hul-
rummene i kablet inden for blykappen. En meter kabel indeholder ca. 1 l fri olie og ca. 1,6 l bunden olie.  
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Figur 3-5 Skitsering af kabelopbygning. 

 
Hvor de to oliefladkabler kommer op af jorden, ved både NLOK og VFAK, fjernes de to sæt kabelstativer (se kapitel 4). 
 
3.3.1 Tømning af kablerne for fri olie 

Det gamle, eksisterende kabelanlæg skal tages ud af drift og demonteres. Kablet er et såkaldt fladkabel, der er oliefyldt og 
isoleret med papir med opsuget olie.  
Forud for demonteringen vil kablet blive tømt for olie. I et oliefladkabel er ca. 60 % af olien i kablet bundet i papirisoleringen 
omkring lederen. De resterende ca. 40 % af olien ligger som fri olie inde i kablet. Ved olietømning menes tømning af den frie 
olie i kablet. Olietømningen kan udføres med to forskellige metoder eller med en kombination af disse. 
 
3.3.1.1 Baggrund for metode 

Tømningen for olie kan udføres med vacuum/udsugning i en ende af en kabelstrækning og påført lufttryk i den anden ende 
af kabelstrækningen. Vacuum-tømningen foretages over en periode på ca. 7-9 dage. Med denne metode fjernes størstede-
len af den fri olie i kablet (ca. 90 % af den fri olie). tømningen af kablerne foregår på land, i dedikerede kar (palletanke), hvor 
evt. spild opsamles i spildbakker. 
 
Tømningen kan også udføres med en patenteret metode, hvor en speciel hydrogel presses igennem de enkelte kabelstræk-
ninger fra den ene ende til anden. Hydrogelen har den egenskab, at den, samtidig med at den virker som en prop, der skub-
bes igennem kablet, også har en stor opløselighed af den frie olie, som den kommer i berøring med. Når hydrogelen er pres-
set ind i kablet, presses efterfølgende vand gennem kablet for at tømme hydrogelen, hvor den opløste olie er bunder til, ud 
af kablet. Vandet presses efterfølgende ud af kablet med luft i det omfang, det er muligt.  
 
Hydrogel-tømningen varer ca. 3-6 dage. Forsøg viser, at der efter to hydrogeltømninger er fjernet ca. 99 % af den fri olie i 
kablet. Hydrogel-metodens effektivitet skyldes både den fysiske fjernelse via stempel-effekten, hydrogelens kapacitet til at 
opløse/adsorbere den frie olie, og at den indpressede mængde gel kan arbejde over længere tid i kablet. 
 
Når gennempresningen af hydrogel fuldføres ved brug af gennempresning med vand, opsamles blandingen af olie og gel i 
en beholder ved enden af kablet. Efter opbevaring af hydrogel-olieblandingen i ca. 30 minutter er olien udskilt af gelen og 
ligger som et lag ovenpå gelen. Olien aftappes og kan bortskaffes som olieaffald efter kommunal anvisning. Gelen kan heref-
ter genanvendes til flere olietømninger. 
 
3.3.1.2 Tømningsprocedure 

Fra VFAK opsættes generator og pumpe. Der monteres en studs på kablerne, hvor pumpeudstyret kan kobles på. På NLOK 
monteres der ligeledes en studs på kablerne, hvor der tilkobles en slange til aftapning af olien.  Herefter udføres først 
vacuumtømningen efterfulgt af hydrogelmetoden, hvormed det forventes at tømme kablerne for op mod 99 procent olien.  
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Den resterende olie i kablet vil være grad være bundet til papiret i kablet og når tømningsprocessen er afsluttet, så lukkes 
enderne af kabler hermetisk til. Der derfor vil et spild til det omkringliggende miljø i forbindelse med optagningen være 
usandsynligt. Se i øvrigt bilag 7.2 for beregning af restolie i kablet.  
 
Olien og hydrogel opsamles i palletanke, der opstilles i spildbakker. Olien aftappes og bortskaffes via slamsuger som olieaf-
fald efter kommunens anvisning. Tømningen af kablerne for olie forventes at tage ca. 2 uger. 
 
3.3.2 Optagning af kablerne 

Inden selve arbejdet med optagning af de to udtjente kabler sættes i gang, ryddes træer og buske i nødvendigt omfang ved 
VFAK og ned mod kysten indenfor anlægsarealet. Arbejdet med rydning af træer og buske foregår i en separat arbejdsgang 
og forventes gennemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå unødige huller i tidsplanen.   
Der er tinglyst en servitut på arealerne for at beskytte anlægget og sikre Energinets adgang til at vedligeholde anlægget. 
Servitutten betinger blandet andet at der ikke må plantes træer med dybdegående rødder og at Energinet må pleje arealet. 
Energinet vedligeholder derfor arealet således at opvækst mv. ryddes på en årlig basis. 
 
3.3.2.1 Optagning ved NLOK og VFAK 

Ved NLOK frigøres kablerne fra endemuffen, og enden forsegles. Herefter frigraves kablet og udgravningen retableres. Kab-
lerne fjernes samtidig med kablerne i Sundet fjernes ved opspoling fra specialfartøj. Kabelstativerne og endemuffer fjernes 
efter at kablerne er blevet frigjort.  
 
Bredden af arbejdsområdet ved kabeloptagningen afhænger af anlægsmetoden, som er tilpasset de faktiske forhold og vari-
erer mellem 10 og 18 m.  
  
Selve udgravningen indledes med afrømning af muldlaget ved brug af gravemaskine. Muldjorden lægges i depot langs ar-
bejdsbæltet. Den opgravede råjord placeres overfor og langs med muldjordsdepotet, så det sikres, at råjord og muldjord 
ikke blandes sammen. 
På den del af strækningen som ligger nærmest kysten, vil det øverste jordlag med græstørven blive deponeret separat på 
plader parallelt med traceet for efter endt anlægsarbejde at blive lagt tilbage øverst. Efter tilbagelægning ligges køreplader 
oven på den tilbagelagte tørv på hele strækningen og der køres henover disse, for at komprimere jorden.  
 
Optagning af kabler på land forventes at vare en uge på hver side af Sundet – i alt 10 arbejdsdage.  
 
Udgravning, klipning, forsegling og retablering forventes at vare 10-15 arbejdsdage for hver af de to lokaliteter, men da der 
vil være overlap mellem opgaverne, forventes begge lokaliteter at kunne udføres på ca. 20 arbejdsdage. 
 
3.3.3 Tørholdelse af arbejdsarealer 

Der er ikke behov for tørholdelse.  
 
3.3.4 Midlertidige arbejdsarealer 

3.3.4.1 Adgangsveje 

Adgangsveje omfatter vej fra offentlig vej til arbejdspladsen ved stationerne NLOK og VFAK, der etableres i ca. 4 m bredde. 
Vejen belægges med køreplader. Der udlægges ikke køreplader langs traceet, hvor kablerne skal graves op, medmindre for-
holdene eller myndighederne påkræver det. 
 
3.3.4.2 Skurbyer 

Se beskrivelse i afsnit 3.1.6.2. 
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3.3.4.3 Oplagspladser 

Der er ikke brug for oplagspladser ifm. fjernelse af eksisterende kabelanlæg udover oplagspladser til de øvrige aktiviteter.  
 
3.3.4.4 Arbejdspladser 

Der etableres arbejdspladser langs traceet af de to oliefladkabler ved fjernelse af vegetation og opgravning af kablerne. 
Bredden af arbejdsarealerne er maksimalt 5 meter.  
 
3.3.5 Støj 

Se afsnit 3.1.7. 
 
3.3.6 Støv 

Se afsnit 3.1.8 
3.3.7 Stisystemer 

Se afsnit 3.1.9 
 
3.3.8 Arbejdsbelysning 

Se afsnit 3.1.10 
 
3.3.9 Maskiner 

Se afsnit 3.1.12. 
 
3.3.9.1 Transporter 

Der vil være transporter af gravemaskine til og fra NLOK og VFAK, samt ved udlægning af køreplader til adgangsveje. Disse 
transporter er sammenfaldende med transporter fra de andre aktiviteter. I anlægsperioden skal mandskab transporteres til 
og fra området. 
 
Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
 
3.3.9.2 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
 
3.3.10 Materialer  

Kablerne der tages op, består af flere bestanddele, der fremgår affigut 3-5. I Tabel 3-3 fremgår mængderne af de forskellige 
bestanddele. 
 
Kablerne sælges som skrot, og metallerne oparbejdes. Olie og korrosionsbeskyttelsen bortskaffes til godkendt modtager 
som farligt affald. 
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Tabel 3-3 Mængdeopgørelse for hovedkomponenterne i kablerne som fjernes 

Komponent  
 

Materiale Mængde  
pr. meter 

Mængde i alt 
(2.500 m) 

Fri olie Olie 1 l 2.500 l  
Bunden olie Olie 1,6 l 4.000 l 
Leder Kobber 19,7 kg 49,25 ton 
Kappe Bly 10,8 kg 27 ton 
Armering Kobber 1,7 kg 4,25 ton 
Armering Bronze 1,7 kg 4,25 ton 
Folie Aluminium 4,7 kg 11,75 ton 
Korrosionsbeskyttelse Jutegarn og bitumen 7,9 kg 19,75 ton 
Eksisterende kabelstativer 
Stativer Stål  6 ton 
Fundament Jernbeton  3 m3 
Isolatorer Kompositmateriale 

 (glasfiber og silikone-
gummi) 

150 kg 150 kg 

 
 

4. Kabelstativer 
På både NLOK og VFAK etableres der nye kabelstativer, hvor de tre kabler/faser kommer op af jorden. Kablerne fastgøres i 
kabelstativet og samles med luftledningerne i en endemuffe/endeterminering.  
 
Ved terminering af kablerne anvendes endemuffer til at tilslutte kablerne til luftledninger. Friluftsendemuffer udføres som 
kompositendemuffer – eller tørre komposit- eller kunststofsendemuffer, som i modsætning til ældre typer af endetermine-
ringer ikke indeholder olie og ikke kan eksplodere ved høje belastninger. Den principielle opbygning af en kompositende-
muffe ses af nedenstående Figur 4-1. 
 

 

Figur 4-1 Tør friluftsendemuffe af kunststof. 

 
Komposit dækker over "sammenføjning" af flere materialer for at skabe et materiale, der udnytter de oprindelige materia-
lers elektriske og mekaniske egenskaber, når de sættes sammen. Kompositendemuffer er i dag standard ved alle AC-
spændingsniveauer. 
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4.1 Anlægsfase 

Anlægsarbejdet indeholder en serie af opgaver: Udlægning af køreplader, levering af dele, støbning af fundamenter, sam-
ling af kabelstativer, samt samling af luftledninger og kabler i endemufferne. En anslået varighed af aktiviteterne ved etable-
ring af overgangsmasterne fremgår af Tabel 4-1. 
 

Tabel 4-1 Varighed af anlægsaktiviteter ved etablering af fundament og montage af overgangsmaster.  

Aktivitet Antal arbejdsdage  
Udlægning af køreplader 1 
Støbning af betonfundament 10 
Hærdning af fundament 30 
Leverance af kabelstativer 1 
Samling af kabelstativ 1 
Samling i endemuffer 1 
Fjernelse af køreplader 1 
Samlet antal arbejdsdage på hver lokalitet 45 

 
Anlægsarbejderne skal udføres på både NLOK og VFAK og har en samlet varighed på ca. 90 (2x 45) arbejdsdage. I perioden 
hvor fundamentet hærder, vil der ikke være aktivitet. 
 
4.1.1 Forundersøgelse 

Inden anlægsarbejderne går i gang, beder Energinet Museum Lolland-Falster om at udføre arkæologiske forundersøgelser i 
de områder af arbejdsarealerne, hvor museet vurderer der er behov. Anlægsarbejderne går først i gang, når forundersøgel-
serne og eventuelle udgravninger er udført, og museet har frigivet områderne. 
 
4.1.2 Forberedende arbejder 

Der er ingen forberedende arbejder. 
 
4.1.3 Etablering af fundamenter 

Fundamenterne består af støbebeton forstærket med armeringsjern, og støbes på lokaliteterne. Udgravningen til funda-
menterne skal evt. holdes tør i den periode, hvor der støbes. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nær-
mere for eventuelle vandmængder. Eventuelle vandmængder i udgravningen vil afhænge af permeabiliteten af de faktisk 
gennemgravede jordlag, den aktuelle grundvandsstand (vådt år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet) og af de konkrete ned-
børsforhold på anlægstidspunktet.  

Udgravningerne vil blive tørhold ved hjælp af lænse pumper, som pumper vandet op i en palletanke. Udgravningen tjekkes 
dagligt, og vand i palletankene suges op i tankvogn og bortskaffes efter kommunal anvisning. 

Hullet til fundamentet udgraves med gravemaskine, og det sikres at den opgravede jord ligges i midlertidigt depot og de 
enkelte jordfraktioner (råjord og muldjord) opbevares separat. Efter støbning af fundamenter vil den resterende del af hul-
let omkring fundamentet blive tilbagefyldt med først råjord og derefter muldjord. Overskydende jordfraktioner vil blive 
bortskaffet til kommunal anviste deponi. 
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Figur 4-2 Fundament til kabelstativ. 

 
4.1.4 Midlertidige arbejdsarealer 

På det midlertidige arbejdsareal omkring VFAK og NLOK skal der ske støbning af fundamenter, leverance af kabelstativer og 
samling af ledninger og kabler i endemuffer.  
 
4.1.4.1 Adgangsveje 

Adgangsveje omfatter vej fra offentlig vej til arbejdspladsen, der etableres i ca. 4 m bredde. Vejen belægges med jernplader 
og er sammenfaldende med adgangsvej til øvrige aktiviteter. Se evt. afsnit 3.1.6.1. 
 
4.1.4.2 Skurbyer 

Se beskrivelse i afsnit 3.1.6.2. 
 
4.1.4.3 Oplagspladser  

Der er behov for en opbevaringsplads til kabelstativer og endemuffer. Opbevaringspladsen ved NLOK og VFAK benyttes til 
formålet – se afsnit 3.1.6.3. På opbevaringspladserne sker der som udgangspunkt ikke andet arbejde end transport til og fra 
disse.  
 
4.1.4.4 Arbejdspladser 

Arbejdspladsen ved VFAK og NLOK er ca.  1.200 m2 (50m x 25m). Arbejdsvej og arbejdsareal belægges med køreplader.  
Arbejdspladsen vil være åben i ca. 6 uger fra udlæg af køreplader til kørepladerne igen fjernes, når arbejdet er færdiggjort. 
Arbejdsarealerne er dog sammenfaldende med arealer for andre aktiviteter. Der vil kun være aktiviteter i afgrænsede korte 
perioder indenfor de 6 uger arbejdspladsen er åben. 
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4.1.5 Støj 

Se afsnit 3.1.7. 
 
4.1.6 Støv 

Se afsnit 3.1.8 
 
4.1.7 Stisystemer 

Se afsnit 3.1.9 
 
4.1.8 Arbejdsbelysning 

Se afsnit 3.1.10 
 
4.1.9 Maskiner 

Til arbejdet med transport af kabelstativer, støbning af fundament, samling af kabler og luftledninger vil der blive anvendt 
maskiner. Det præcise behov kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, men baseret på erfaringer fra tidligere projekter 
skal der anvendes: 
 

• Almindelige lastbiler 
• Betonblander som leverer beton til støbning af fundament 
• To krantraktorer og en mandskabslift til samling af kabler og luftledninger 

 
4.1.9.1 Transporter 

Der vil være transporter af gravemaskine til og fra NLOK og VFAK, samt ved udlægning af køreplader til adgangsveje. Disse 
transporter er sammenfaldende med transporter fra de andre aktiviteter. I anlægsperioden skal mandskab transporteres til 
og fra området. 
 
Det anslås, at der vil forekomme omkring 20 transporter i alt, som transporterer bl.a. kabelstativer, køreplader og beton 
frem til oplagspladserne ved NLOK og VFAK. I anlægsperioden skal mandskab transporteres til og fra området. Denne trans-
port forventes at foregå ved hjælp af personbiler/ mindre varevogne. 
 
Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
 
4.1.9.2 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
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4.1.10 Materialer  

Kabelstativerne bliver udført i forzinkede stålprofiler. Fundamentets udformning fremgår af afsnit 4.1.3. Fundamentpladen 
til stativet vil have en tykkelse på 28 cm.  

Tabel 4-2 Mængdeopgørelse for materialer som er nødvendige for at etablerede to kabelstativer 

Komponent  
 

Materiale Mængde pr. stativ Mængde i alt 
(2x3 stativer) 

Fundament Jernbeton Ca. 0,12 m3 Ca. 0,72 m3 
Stativ Stål 

Zink 
Ca. 500 kg 
Ca. 30 kg 

3 ton 
180 kg 

 
 
4.2 Driftsfase 

4.2.1 Arealer og rettigheder 

Der skal erhverves et areal på ca. 10 m2 til et kabelstativ på NLOK. 
 
4.2.1.1 Servitut 

Arealerne er allerede omfattet af servitut for luftledningerne, samt VFAK og NLOK. Servitutarealet udvides så de nyerhver-
vede arealer til kabelstativer omfattes.  
 
4.2.2 Magnetfelter 

Magnetfeltet ved NLOK og VFAK vil bestå af et bidrag fra magnetfeltet for den eksisterende luftledning, samt magnetfeltet 
for de nye kabelanlæg samt det eksisterende kabelanlæg. Magnetfeltet omkring, der er beregnet som årsmiddelværdi på 
400 A for både kablerne og luftledningssystemer, fremgår af figur 4-3. Magnetfeltet er under forsigtighedsprincippets vejle-
dende værdi på 0,4 µT ca. 35 m fra yderste system. 
 

 

Figur 4-3 Magnetfelt omkring overgangsmasterne, beregnet som årsmiddelværdi. Magnetfeltet er regnet på worst-case 
(flad forlægning). 

 
4.2.3 Støj 

Der er ingen ændringer i støjniveauet i driftfasen. 
 
4.2.4 Vedligeholdelse og tilsyn 

Der føres løbende tilsyn med anlæggene. Ved tilsynet afklares behovet for vedligehold 
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4.3 Demontering af kabelstativer 

Når ledningen er fjernet, starter nedtagning af Kabelstativet, som i praksis minder om en dobbeltbenet mast. Dette sker 
normalt ved, at en lastbil med kran kører ind til masten, kranen fastgøres til de to masteben, og de øvrige masteben klippes 
over.  Herefter tages masten ned med kran. Efterfølgende bliver masten delt i mindre stykker og kørt væk til genanven-
delse.  
 
4.3.1 Forberedende arbejder 

Inden betonfundamenterne fjernes, foretages der en undersøgelse for indhold af miljøfremmede stoffer så som asbest, PCB 
og chlorerede parafiner. Såfremt det viser sig, at der er indhold af et eller flere miljøfremmede stoffer, så fjernes den foru-
renede del af fundamentet først og bortskaffes som farligt affald efter de kommunale retningslinjer.  
 
Det sker enten ved at:  

• De asbest og/eller PCB-forurenede materialer spules af med en fuldstændig opsamling i lukkede beholdere. Efter-
følgende vil indholdet i beholderne blive drænet/filtreret, så kun det forurenede fuge/overfladebehandlingsmateri-
ale bliver tilbage til bortskaffelse.  

• Bortskæring af fuger indeholdende chlorerede parafiner med hobbykniv. Der udlægges droplagen eller andet, så 
evt. tabt fugemateriale kan opsamles.  

• Afhugning med betonhammer monteret på minigraver. Der udlægges droplagen eller andet, så materialet ikke kan 
spredes til omgivelserne. 

 
4.3.2 Demontering af fundamenter 

Masterne er pælefunderet. Selve betonfundamentet fjernes helt eller delvist, i dialog med lodsejer og kommunen. Ved fjer-
nelse af betonfundament graves jorden over pladefundamenter bort. Den omkringliggende jord, som skal bortgraves holdes 
adskilt i hhv. råjord og muldjord og ligger i midlertidigt deponi på anlægsarealet.  
 
Herefter hamres betonen i stykker med en trykluftshammer eller betonen sprænges i stykker ved en kontrolleret spræng-
ning, hvorefter betonen og armeringsjernet køres til genanvendelse, og herefter retableres arealerne, den opgravede jord 
fyldes tilbage hullet, og da der grundet fjernelsen af fundamentet vil opstå en mangel på ren rå- og muldjord så tilkøres 
yderligere råjord og ren muldjord udefra i det omfang det er nødvendigt. 
 
4.3.3 Midlertidige arbejdsarealer 

På det midlertidige arbejdsareal omkring VFAK og NLOK skal der ske støbning af fundamenter, leverance af kabelstativer og 
samling af ledninger og kabler i endemuffer.  
 
4.3.3.1 Adgangsveje 

Adgangsveje omfatter vej fra offentlig vej til arbejdspladsen, der etableres i ca. 4 m bredde. Vejen belægges med jernplader 
og er sammenfaldende med adgangsvej til øvrige aktiviteter. Se evt. afsnit 3.1.6.1. 
 
4.3.3.2 Skurbyer 

Se beskrivelse i afsnit 3.1.6.2. 
 
4.3.3.3 Oplagspladser  

Der er behov for en opbevaringsplads til kabelstativer og endemuffer. Opbevaringspladsen ved NLOK og VFAK benyttes til 
formålet – se afsnit 3.1.6.3. På opbevaringspladserne sker der som udgangspunkt ikke andet arbejde end transport til og fra 
disse.  
 
4.3.3.4 Arbejdspladser 

Arbejdspladsen ved VFAK og NLOK er ca.  1.200 m2 (50m x 25m). Arbejdsvej og arbejdsareal belægges med køreplader.  
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Arbejdspladsen vil være åben i ca. 6 uger fra udlæg af køreplader til kørepladerne igen fjernes, når arbejdet er færdiggjort. 
Arbejdsarealerne er dog sammenfaldende med arealer for andre aktiviteter. Der vil kun være aktiviteter i afgrænsede korte 
perioder indenfor de 6 uger arbejdspladsen er åben. 
 
4.3.4 Støj 

Se afsnit 3.1.7. 
 
4.3.5 Støv 

Se afsnit 3.1.8 
 
4.3.6 Stisystemer 

Se afsnit 3.1.9 
 
4.3.7 Arbejdsbelysning 

Se afsnit 3.1.10 
 
4.3.8 Maskiner 

Til arbejdet med demontering af kabelstativer, fjernelse af fundamenter vil der blive anvendt maskiner. Det præcise behov 
kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, men baseret på erfaringer fra tidligere projekter skal der anvendes: 
 

• Almindelige lastbiler 
• To krantraktorer og en mandskabslift til demontering af mastekonstruktion og fundament, samt til separering af 

kabler og luftledninger. 
 
4.3.8.1 Transporter 

Der vil være transporter af gravemaskine til og fra NLOK og VFAK, samt ved udlægning af køreplader til adgangsveje. Disse 
transporter er sammenfaldende med transporter fra de andre aktiviteter. I anlægsperioden skal mandskab transporteres til 
og fra området. 
 
Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
 
4.3.8.2 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
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4.3.9 Materialer  

 
Kabelstativerne bliver udført i forzinkede stålprofiler. Fundamentets udformning fremgår af afsnit 4.1.3. Fundamentpladen 
til stativet vil have en tykkelse på 28 cm.  

Tabel 4-3 Mængdeopgørelse for materialer som er nødvendige for at etablerede to kabelstativer 

Komponent  
 

Materiale Mængde pr. stativ Mængde i alt 
(2x3 stativer) 

Fundament Jernbeton Ca. 0,12 m3 Ca. 0,72 m3 
Stativ Stål 

Zink 
Ca. 500 kg 
Ca. 30 kg 

3 ton 
180 kg 

 
 
 

5. Miljøvurdering Onshore anlægs- og demonteringsarbejder: 
Dette dokument fungerer også som et miljøvurderingsdokument, og i det efterfølgende vurderes miljøpåvirkningen fra an-
lægsarbejderne på habitatbekendtgørelsens bilag IV arter og gældende Vandplaner.  I forhold til den del af det onshore an-
lægs- og demonteringsarbejde som måtte falde indenfor det udpegede Natura 2000 område, så vil dette blive håndteret i 
en separat væsentlighedsvurdering for Natura 2000 området og denne vurdering kan ses i Bilag G. 
 
 

5.1 Vandplaner og lov om vandplanlægning 
5.1.1 Relevant lovgivning 

5.1.1.1 Vandplanlægningsloven  

Søer, vandløb, kystnære farvande og grundvandsforekomster er inddelt i vandområder, og Miljø- og Fødevareministeriet 
har udarbejdet vandområdeplaner for disse områder. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske 
vandmiljø, og de skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's 
vandrammedirektiv1. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I dansk lovgivning er dette implemen-
teret gennem lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017), som er grundlag for vandområdeplanerne. Loven be-
skriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god miljøtilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, når både 
den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle 
EU-landenes vandområder: vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand skal have ”god tilstand” i 2027.  De dan-
ske vandområdeplaner indeholder således ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.  
Miljømål, miljøtilstand, miljøkvalitetskrav og tærskelværdier for miljøtilstanden er angivet i:  
 

• Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).  
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 

1625 af 19/12/2017).  
• Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kyst-vande, overgangsvande, og grundvand (BEK nr. 

833 af 27/06/2016).  
• Indsatsprogrammer for de enkelte vandområder er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandom-

rådedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019).  

Under Miljø- og Fødevareministeriet er det Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområ-
deplaner og indsatsprogrammer. Kommunerne udarbejder vandhandleplaner, der redegør for, hvordan kommunerne i de 
kommende år vil realisere indsatserne i de statslige vandområdeplaner. 
 
 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
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5.1.2 Overfladevand (vandløb og søer) 

5.1.2.1 Eksisterende forhold 

Projektet ligger inden for hovedopland 38: Smålandsfarvandet. Der er ingen målsatte vandløb eller søer inden for eller nær projektet.  
 

5.1.2.2 Vurderingen af påvirkning på overfladevand (vandløb og søer) 

Projektet påvirker ingen målsatte vandløb eller søer. 

5.1.3 Grundvand 

5.1.3.1 Eksisterende forhold  

Inden for projektområdet ligger de grundvandsforekomster, der er angivet i Tabel 5-1. Der er ingen nitratfølsomme områder inden for 
projektområdet og ingen drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande. 

Tabel 5-1 Grundvandsforekomster inden for projektområdet. 

Grundvandsforekomst  Kvantitativ til-
stand  

Kemisk 
tilstand 

Årsag til ringe tilstand/kom-
mentar 
 

DK205_dkms_3613_kalk Regional God Ringe Pesticider 
DK205_dkms_3614_Kalk Regional Ringe Ringe Pesticider 

DK205_dkms_3001_ks Regional God Ringe Pesticider 
 

5.1.3.2 Vurderingen af påvirkning på grundvand 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder. Eventuelle vandmængder i 
kabelgraven vil afhænge af permeabiliteten af de faktisk gennemgravede jordlag, den aktuelle grundvandsstand (vådt 
år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet) og af de konkrete nedbørsforhold på anlægstidspunktet. Da kabelgravene kun an-
lægges med en dybde på ca. 1,5 m og står åbne i kort tid (op til 5 dage), forventes der dog ikke at opstå behov for at bort-
lede regnvand. I særlige tilfælde, med større nedbørsmængder, som måtte samle sig i kabelgraven, vil nedbøren blive op-
pumpet og bortkørt med tankvogn til håndtering efter kommunal anvisning. Eventuel tørholdelse forventes at kunne vare 
fra få dage og op til 2-3 uger. 

Derudover kan der være behov for at bortlede højtstående grundvand ved gravearbejderne på Lolland, da der skal graves til 
niveauer tæt på kote 0. Eventuelt højtstående grundvand i kabelgravene på Lolland vil blive oppumpet og bortkørt med 
tankvogn til håndtering efter kommunal anvisning, men da der alene graves ned til ca. kote 0 vil omfanget af højtstående 
grundvand være yderst begrænset og der vil derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning på grundvandsressourcen 
overordnet. Det nærtliggende og NATURA-2000 beskyttede Guldborgsund vil derfor ikke blive påvirket som konsekvens af 
tørholdelsesaktiviteter. 

Det vurderes endvidere, at der hverken vil være en kvantitativ eller kvalitativ (kemisk) påvirkning af grundvandsforekomster 
i området, herunder heller ikke risiko for forskydning af saltvandsbalancen i dybden, da sænkningen er helt lokal og kortva-
rig. Generelt er det terrænnære grundvand og det dybere grundvand, der anvendes til vandforsyning, adskilt af mange me-
ter ler, hvorfor den dybe grundvandsressource ikke påvirkes af kortvarige sænkninger i terræn. 

Grundvandsforekomsterne er vurderet at have ringe kemisk tilstand. Årsagen er fund af pesticider. Projektets anlægsaktivi-
teter vil ikke have indflydelse på disse forhold og vil ikke hindre muligheden for målopfyldelse af grundvandsforekomsternes 
miljømål.  

 

 

 

 

5.2 Bilag IV arter 

Bilag IV-arter er arter, der er opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV, for hvilke der er en særlig beskyttelse. Principperne for beskyt-
telsen er: 
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Der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for visse dyrearter, de 
såkaldte bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- 
og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet). 

Der må ikke gives tilladelse eller vedtages planer, der kan ødelægge bilag IV-plantearter. Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige til-
fælde. Bilag IV-arterne er beskyttede både i og udenfor Natura 2000-områderne, og har ofte § 3-natur som levested. 

Da bilag 4 arter er særligt beskyttede arter, så er det onshore projektområde vurderet i forhold til potentialet som levested for landle-
vende bilag IV-arter.  

 
5.2.1 Flagermus 

Der er ikke registreringer af flagermus fra området, men det er sandsynligt at der alligevel kan forefindes flagermus her, da ni af Dan-
marks arter af flagermus er fundet inden for ca. 20 km af projektområdet.   

På Lolland medfører projektet ikke at der fældes træer. På Falster skal der fældes mindre træer, hvor et af kablerne skal graves op i det 
servitut belagtet oprindelige kabeltracé. I forbindelse besigtigelsen i juli 2022 (se Bilag F) var der et særligt fokus på identifikation af så-
kaldte flagermustræer (træer som er særligt velegnede, som skjul for flagermus). Der blev ikke identificeret nogen flagermusegnede 
træer i det bælte hvor der forventes at skulle foregå demonteringsarbejdet, med fjernelse af de gamle kabler. Arbejdsbæltet er sammen-
faldende med de gamle kablers tracé og dermed også servitut areal, som løbende gennem årene er friholdt for større træer med dybde-
gående rødder. Der kan blive behov for at skulle rydde ung opvækst på begge sider af traceet, men inden oplagte flagermusegnede træer 
blev identificeret i randen af sevitutten. På Figur 5-1 kan det friholdte tracé tydeligt identificeres, løbende mos Vest fra Kabelstativet. 
Samtidig er træerne og altså denne kystnære del af skoven, eksponeret for vind, hvilket erfaringsmæssigt gør et område mindre egnet til 
flagermus.  

 

Figur 5-1  Set fra øst mod vest. Træerne langs kysten, hvor kablerne skal fjernes. Fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 17-07-
19). 

Da opvæksten i arbejdsbæltet ikke vurderes at udgøre egnede yngle- eller rastetræer for flagermus vurderes områdets økologiske funkti-
onalitet for flagermus at kunne opretholdes, på trods af at der skal foregå rydning i området. 

5.2.2 Padder  

Der er ingen registreringer af padder i eller nær projektområdet på Lolland eller Falster. Der kan være stor vandsalamander, grønbroget 
tudse, spidssnudet frø og springfrø i området, da det ligger inden for arternes kendte udbredelsesområde (DMU, 2007)  

På Lolland består projektområdet primært af dyrket mark på nær det område, hvor kablerne skal graves op, som primært er rørskov. Pro-
jektområdet vurderes ikke at være egnet for padder. Ved projektområdet ligger et vandhul omgivet af et græsområder og deromkring 
dyrkede marker. Vandhullet vurderes på grund af den isolerede og kystnære placering omgivet af dyrkede marker og da brinkerne er 
tilgroede i tagrør at være mindre egnet/uegnet for padder. Projektet vurderes dermed ikke at kunne påvirke bestande af padder. 

På Falster består projektområdet primært af dyrket mark på nær det område, hvor kablerne skal graves op, som primært er skov.  På syd-
siden af skovområdet, i et standengs-/ overdrevslignende landskab forefindes et potentielt velegnet paddevandhul i en afstand af ca. 200 
meter fra projektområdet. De dele af skoven og skovbrynet det vender ud mod det standengs-/ overdrevslignende landskab vurderes 
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potentielt egnet som raste- og fourageringsområde for padder. Vandhullet er ikke blevet undersøgt nærmere, men bar, under besigtigel-
sen (se Bilag F), ikke umiddelbart præg af paddeforekomster.  

Projektet vil medføre, at der graves i skovområdet. Der graves ca. 100 meter i et par meters bredde, i alt påvirkes ca. 10 meters bredde til 
oplag af jord og udgravning med maskinel. I alt påvirkes ca. 1.000 m² ud af det samlede rasteområde på ca. 700.000 m².  

Det kan ikke udelukkes at det smalle skovbælte nord for arbejdsbæltet og ud til stranden benyttes til overvintring for padder på bilag IV, 
men der blev under den grundige inspektion (se Bilag F) ikke fundet nogen tilnærmelsesvis egnede overvintringssteder i selve arbejdsbæl-
tet for optagningen af de gamle kabler.  

Citat: ” Det forestående arbejdsbælte for de kommende anlægsarbejder ligger ovenpå det gamle kabeltracé. Det game kabeltracé er i øv-
rigt omfattet af en servitut som resulterer i, at området med jævne mellemrum ryddes for opvækst, da man ikke kan tillade opvækst med 
dybtliggende rodsystemer oven på kabelsystemer. Det er dog noget tid siden at traceet er blevet ryddet og bar præg af blandt andet kraf-
tig vækst af brombærkrat. Området blev gennemgået (også i brombærkrattet) og der blev ikke fundet nogen flisbunker, gamle stød, kæv-
ler eller andre strukturer på skovbunden som bar præg af at være oplagte overvintringsskjul. Dette stemmer ganske godt overens med 
Energinets procedurer for vedligehold af kabelforbindelser, hvor områderne ryddes jævnligt og friholdes for at sikre bedst mulig adgang i 
tilfælde af skader på kablerne.” 

Der er altså ikke identificeret oplagte overvintringsskjul for padder i selve arbejdsbæltet, men potentielle overvintringsskjul på begge sider 
heraf, men da optagningen af kablet sker, efter de nye kabler er etableret, vil gravearbejdet for optagningen finde sted i vintermånederne 
udenfor paddernes aktive periode. Det forventes derfor at alle padder er gået i vinterhi inden anlægsarbejdet opstartes. Da anlægsarbej-
det er kortvarigt, vil området være reetableret inden padderne vågner af deres vinterhi i marts/april, og da anlægsarbejdet derfor ikke 
afskærer padderne fra at bruge hele området i deres aktive del af årscyklussen, da der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke påvirkes 
eller fjernes potentielle og oplagte overvintringsskjul og da området reetableres til samme kvalitet, som det potentielle rasteområde 
havde før anlægsarbejdet så vurderes påvirkningen fra anlægsarbejde som værende ubetydelig og den økologiske funktionalitet for at 
være opretholdt.  

5.2.3 Eremit  

Eremit er ikke kendt fra projektområdet tilstødende arealer, men den er fundet vest for projektområdet. Det kan dog udelukkes at yngle- 
eller rasteområder for arten bliver påvirket som følge af projektet. Det skyldes at projektområdet består af dyrket mark eller strandeng og 
uden gamle eller døde træer. Området vurderes med ikke at kunne indeholde mulige yngle- eller rasteområder for eremit. 

5.2.4 Øvrige arter 

Arterne odder, markfirben, bæver, birkemus, hasselmus, bred vandkalv, lys skivekalv, sortplettet blåfugl, grøn kølleguldsmed, grøn mosa-
ikguldsmed, stor kærguldsmed og snæbels kendte udbredelsesområde ligger uden for projektområdet og naturområder forbundet med 
projektområdet (DMU, 2007). Det er derfor usandsynligt at arterne benytter projektområdet eller nærliggende områder som yngle- eller 
rasteområde. Det kan dermed udelukkes at projektet vil medføre en påvirkning på disse arters yngle- eller rasteområder eller individer af 
arterne. 

 

6. Offshore anlægsarbejder 
Det offshore anlægsarbejde knytter sig hovedsageligt til at udføre underboringer af Sundet, hvori de nye PEX-kabler skal 
ligge, samt arbejdet med optagning af de 2 eksisterende og udtjente søkabler. 
 
Miljøvpårvirkningen, generelt, vil blive adresseret i et separat afsnit, ligesom den potentielle miljøpåvirkning knyttet til 
vandrammedirektivet og habitatdirektivet vil blive redegjort for i et separat miljøvurderingsafsnit. 
 
I forhold til den del af det offshore anlægs- og demonteringsarbejde som måtte falde indenfor det udpegede Natura 2000 
område, så vil dette blive håndteret i en separat væsentlighedsvurdering for Natura 2000 området og denne vurdering kan 
ses af Bilag G. 
 
 
6.1 Forundersøgelser 

Havbundens sammensætning og integritet er i forbindelse med geofysiske forundersøgelser blevet undersøgt nærmere af 
Sweco og Århus Universitet på vegne af Energinet. På baggrund af disse undersøgelser er det blevet muligt at klassificere 
havbundens helt præcise geologiske beskaffenhed i det smalle bælte hvor underboringerne ska udføres. Forundersøgel-
serne er udført vha. den miljømæssigt skånsomme metode, FloaTEM (se bilag H). 
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FloaTEM er en Transient Elektromagnetisk Metode til dataindsamling på vand og er en videreudvikling af de landbaserede 
tTEM-systemer. Systemet trækkes bag en båd med senderen og modtagerspolerne hvilende på pontoner. Med tætte under-
søgelseslinjer opnås en 3D-dækning ned til en dybde på 10-70 m afhængigt af vandets ledningsevne, herunder især salinite-
ten.  

FloaTEM systemet anvender følgende spændinger og frekvenser: I ferskvand måles der med lav og høj moment på hhv. 2,8 
A og  
30 A. Repetions frekvens er hhv. 2110 Hz og 660 Hz og Tx on-time er hhv. 0,2 og 0,45 millisekunder. Duty cycle er hhv 42 og 
30%. 
I saltvand måles der kun med højt moment på 25 A, repetions frekvens er 220 Hz og Tx on-time er 1,0 millisekunder.  
FloaTEM benytter et til to 12 V batterier med 100 Ah.  
 
På baggrund af de udførte forundersøgelser er den mest hensigtsmæssige dybde for underboringen defineret som væ-
rende i kote -36 meter, hvilket vil sige ca. -25 meter under Sundets dybeste del (sejlrenden). Ved at udføre underboringen i 
denne dybde sikres det at hele underboringen på nær den stejle ned- og opstigning vil foregå i et massivt kalklag, som er 
stabilt, og dermed minimerer risikoen for at borevæggene kollapser ligesom risikoen for et blow-out også minimeres bety-
deligt. 
 
6.2 Forberedende arbejder 

Inden foringsrørene kan trækkes igennem borehullet, skal de svejses sammen. Foringsrørene er hver 12 m lange og ligges 
ud efter hinanden i hele længden. For underboringen på land, lægges foringsrørene i arbejdsarealet langs traceet. For un-
derboringerne under sundet lægges foringsrørene ud i hele længden på op til ca. 1.200 m, på et areal på Lolland. Her svej-
ses hvert af de 12 m lange stykker sammen. Der anvendes en traktor med gaffelgreb og stropper til at håndtere rørene. 
Svejsearbejdet forventes at vare ca. 8 uger. Underboringer under Sundet forventes samlet at tage 2-3 måneder.   
 

6.3 Styrede underboringer af Guldborgsund 
I nærværende projekt udskiftes kun system 1, men der foretages styrede underboringer til fremtidig udskiftning af system 
2. Der udføres derfor i alt 7 underboringer til 2x3 faser plus 1 fiberkabel. De 7 underboringer under Guldborgsund vil alle 
have en længde på mellem 1.100 og 1.200 m. Dybden af underboringerne forventes at foregå i kote -36 m.  Den indbyrdes 
afstand mellem hver boring er ca. 10 m, dels pga. det større tryk i boringen under anlægsarbejdet, og dels for at kunne op-
retholde overføringsevnen for kabelanlægget i driftssituationen.  
 
En underboring udføres ved flere gennemboringer af den ønskede strækning. Første gennemboring udføres af et lille bore-
hoved, som ved gennemboring af strækningen udskiftes med et bor i en lidt større diameter. Det tykkere bor bores retur til 
boremaskinen, og det betyder, at hullets diameter udvides. Processen fortsættes frem til den nødvendige diameter er op-
nået. I dette projekt forventes det at der kun skal bores en gang frem og en gang tilbage. 
 
Når den nødvendige diameter af borehullet er opnået, trækkes et foringsrør igennem borehullet mod boremaskinen. Kablet 
trækkes herefter igennem foringsrøret.  
 
6.3.1 Blow-out 

Under udførelsen af styrede underboringer vil der altid være en risiko for blow-outs. Et blow-out kan defineres som et tab 
af boremudder til terræn eller omkringværende jordmaterie, som ud over at kunne observeres er karakteriseret af et plud-
seligt tab af tryk, som entreprenøren kan reagere på. Der kan herudover, afhængigt af forholdene på lokaliteten, ske tab af 
boremudder til de omkringliggende geologiske lag, havbund, sø/å-bund eller jordoverfladen. Dette tab måles som forskellen 
mellem det boremudder, der sendes ned i borehullet, og det der kommer retur. Et blow-out er en utilsigtet hændelse, der 
søges forhindret og afhjulpet gennem grundig planlægning og omhyggelig overvågning. 
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Risikoen for ’blow-out’ øges med længden af underboringen, underboringens diameter og underboringens nærhed til hav-
bunds- eller jordoverfladen. Risikoen anses derfor for størst ved startpunktet og ved udmundingen af boringen. Andre fak-
torer har betydning for risikoen for blow-outs herunder geologien i området (hvorfor der er udført forundersøgelser), høj-
deforskellen på start og modtagepunkt, tilstedeværelse af artesisk vandtryk og højdeforskellen på startpunkt og vandløbs-
bund. 
 
Som nævnt ovenfor, er risikoen for blow-out størst ved start og afslutning af underboringer. Entreprenøren modvirker dette 
ved at bore med lavere boremuddertryk og ved at anvende mindre mængder boremudder de første ca. 20 m.  
I praksis er der dog risiko for blow-out på hele strækningen, da borehullet fx kan blive blokeret af nedfaldet materiale fra 
væggen i borehullet. Entreprenøren anvender et borehoved, hvor der er indbygget tryksensorer, der måler trykket i bore-
hullet. Derved kan entreprenøren konstant monitere trykket og agere i tide, hvis trykket stiger kontinuerligt over en peri-
ode. Trykket bygger sig normalt op over flere minutter, så entreprenøren er altid på forkant med udviklingen. Sker det, at 
trykket stiger over en given periode, stoppes boringen og indpumpning af borevæske stoppes ligeledes. Borehovedet træk-
kes nogle meter tilbage og derefter genoptages boringen og indpumpning af borevæske. Dette løser de fleste tilfælde af 
blokering forårsaget af nedfaldet materiale. Processen kan i øvrigt gentages flere gange. 
 
Udover at monitere trykket under borearbejdet, har entreprenøren også visuel overvågning af tilbageløbet af boremudder 
og udboret materiale. Forløber borearbejdet som planlagt (trykniveauerne er stabile) vil der ske returløb af boremudder og 
udboret materiale i et jævnt flow. Et mindre flow i returløbet kan skyldes blokering, eller at materialet har fundet en anden 
vej, og dermed er der risiko for blow-out. Derfor vil ethvert ændret flow give entreprenøren anledning til at overvåge nøje 
og evt. foretage korrigerende handlinger fx stoppe boringen, ændre sammensætningen af borevæsken, reducere boreha-
stigheden mv., og entreprenøren er derfor på forkant af situationen. Sker der alligevel et blow-out under borearbejdet un-
der Guldborgsund, ses dette øjeblikkeligt ved et betydeligt trykfald, og borearbejdet og indpumpning af boremudder stop-
pes straks. Borevæske indpumpes forventeligt med maksimalt 1.000 liter i minuttet. Så snart trykket falder under et givent 
niveau, vil udsivning af boremudder ophøre. Hvor stor mængde boremudder der siver ud af borehullet, afhænger af trykfor-
holdene og de omkringliggende geologiske lag.  
 
Under udførelsen af den styrede underboring vil der være personer fra entreprenøren til stede fordelt på begge sider af 
Sundet for blandt andet at overvåge underboringsarbejdet. Under hele processen ved man hvor på strækningen, samt i hvil-
ken dybde borehovedet befinder sig og hvortil der pumpes boremudder.  
 
6.3.2 Borevæske og additiver 

Borevæsken anvendes for at smøre borehovedet og binde den udborede jord. Borevæsken består fortrinsvist af bentonit 
(lerprodukt) og vand, men ved visse typer jordbund tilsættes visse additiver.  Additiverne tilsættes for at opnå den rigtige 
viskositet til den specifikke underborings underlag. Disse additiver kan indeholde miljøfremmede stoffer der ved blow-outs 
potentielt kan påvirke vandmiljøet og arter. De specifikke produkter der bruges som additiver kendes først når der er udpe-
get en entreprenør til projektet 
Additivernes sammensætning er unik for den enkelte entreprenør og betragtet som en forretningshemmelighed. Mængden 
af additiv, der tilsættes, varierer efter forholdene men er i størrelsesordenen 0-1 %. I projektet vil der dog kun bruges additi-
ver der er accepterede af Miljøstyrelsen (se bilag 9.7 og 9.8). 
 
Ubrugt borevæske opbevares før, under og efter selve underboringsarbejdet, i de lastbiler hvorfra underboringerne udfø-
res. Borevæsken opbevares i lukkede beholdere og på spildbakker, der som minimum kan indeholde indholdet af 2 behol-
dere. Borevæske der pumpes ind i selve underboringen, vil ende op i broegruben på den anden side at underboringen, hvor 
den kan pumpes ind i underboringen igen. Brugt borevæske opsamles fra boregruben hvor den omkringværede jord bort-
graves og bortskaffes til deponering efter kommunal anvisning.  
 
Derfor har det frem til Miljøstyrelsens ændrede praksis, være almindeligt accepteret, at disse informationer kun leveres i 
forbindelse med en § 19 tilladelse til Miljøbeskyttelsesloven, som den respektive entreprenør skal ansøge den pågældne 
kommune om, inden en underboring må påbegyndes. Miljøstyrelsens ressort i forhold til § 19 er derfor uddelegeret til Kom-
munerne, hvorfor dette tidligere har været håndteret her.  
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Energinet har for at imødekomme denne mangel på viden bedt DHI om at foretage en vurdering af 36 forskellige stoffer, 
der benyttes i forskellige projekter. DHI har både foretaget vurderinger af bentonitprodukter, af forskellige additiver og af 
betonkemikalier. DHI har vurderet, om anvendelse af et givent produkt risikerer at forurene overfladevand, grundvand og 
jord (DHI, 2021) 

DHI har foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i overensstemmelse med den metode, som blev 
anvendt i Hjorth et al. (Hjort, 2016). Her bliver stofferne inddelt i følgende grupper: 

› Prioriterede stoffer I 
› Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 
› Gruppe li ikke prioriterede stoffer 
› Uorganiske stoffer 
 
Der er udført en risikovurdering af prioriterede stoffer og vurdering af uorganiske stoffer.  

Risikovurderingen baserer sig på en konservativ beregning og redegør for anvendte grænseværdier/kvalitetskrav for nogle 
af de additiver, som entreprenører kan anvende. Rapporten er meget teknisk, og der er derfor herunder lavet et sammen-
drag over resultaterne (DHI, 2021). De relevante konklusioner fra dette sammendrag er indklippet (red.) nedenfor i kursiv: 
 
Planteliv: Den forventede stofkoncentration i jordmiljøet ved et blow-out sammenlignes med PNEC (se tekstboks herunder 
for uddybning) for jord, hvor PNEC for jord er den højeste koncentration, hvor der ikke forventes effekter på de jordlevende 
organismer. Hvis stofkoncentrationen er under denne værdi, forventes stoffet derfor ikke at påvirke planteliv – ligesom det 
ikke vil påvirke andre organismer i jordmiljøet, fx mikro- og makroorganismer (inklusive arthropoder) (DHI, 2021). 

Fugle og pattedyr: Til en konservativ vurdering af mulige effekter på fugle og pattedyr sammenlignes de stofkoncentrationer, 
der kan beregnes i fødegrundlaget (fx planter, regnorme) for fugle og pattedyr, med de såkaldte PNEC-værdier for sekundær 

forgiftning. Hvis koncentrationen i fødegrundlaget er under PNEC-værdierne for sekundær forgiftning, vurderes det ikke at 
skade det bespisende dyr. Således vil fugle og pattedyr, der spiser fx planter og regnorme i kontakt med boremudderet, ikke 
tage skade af boremudderets indholdsstoffer (DHI, 2021). 
 
Padder og krybdyr: Generelt indgår padder og krybdyr ikke specifikt i en miljørisikovurdering, da risikoen for padder og kryb-
dyr antages at være dækket af vurderinger på fugle og pattedyr. Padderne vil delvist være i vådområder, men her vil der ikke 
forekomme kontakt til borekemikalierne, medmindre der sker et uheld. Eksponeringen til borekemikalierne vil således pri-
mært være gennem indtag af føde (insekter, orme o.l.) som for fugle og pattedyr. Derfor vurderes det, at vurderingerne for 
pattedyr og fugle også vil være dækkende for padder og krybdyr (DHI, 2021). 
 
Vandlevende organismer: Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravværdien/PNEC, konkluderes det, at der ikke for-
ventes effekter på de vandlevende organismer ved et blow-out – mens effekter på de vandlevende organismer ikke kan ude-
lukkes, hvis koncentrationen er over (DHI, 2021). 
 

PNEC – predicted no effect concentration 
PEC/PNEC-princippet går ud på at sammenligne den forventede koncentration af et stof 
i miljøet (PEC = predicted environmental concentration) med den koncentration, hvor 
man skønner, at stoffet ikke giver anledning til effekter (PNEC = predicted no effect 
concentrationDer blev angivet en ugyldig kilde.). 
PNEC-vurderingen foretages ud fra en række toksicitetstests efter fastlagte kriterier. Af-
hængigt af tilgængeligheden af kvalitetsdata pålægges den laveste værdi en applikati-
onsfaktor, som er større, jo færre data, der forefindes. Formålet med denne applikati-
onsfaktor er at kompensere for vores manglende viden om effekterne på det samlede 
økosystem i recipientenDer blev angivet en ugyldig kilde.. 
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Det vurderes generelt, at der ikke vil være en effekt på hverken grundvand, overfladevand, jordlevende organismer eller 
planter og dyr (DHI, 2021).  
 
For planter og dyr vurderes det, at kunne udelukkes en effekt fra alle stofferne på nær to: cocamidopropyl betain og (2-
Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddikesyre, tri-natrium salt. Disse to stoffer vurderes ikke at udgøre en risiko for pattedyr, 
fugle, padder og krybdyr (DHI, 2021). For jordlevende organismer kan en risiko ikke udelukkes i tilfælde af et blow-out. Co-
camidopropyl betain vurderes dog i stort omfang at blive neutraliseret i jorden, idet den kationiske del af stoffet med stor 
sandsynlighed vil bindes til jordmatricen (DHI, 2021). Stoffets giftighed forventes herfor at være mindre i jord end i vand, 
hvorfra studier af giftigheden stammer. (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddikesyre, tri-natrium salt kan have en toksisk 
effekt på jordorganismer. Det skal dog fremhæves at LD50 (koncentrationen hvorved 50 % af testorganismerne dør) for 
regnorme er ca. 6,5 gange højere end den beregnede højeste koncentration af stoffet i boremudderet (DHI, 2021). Omfan-
get af effekten vil dog være meget geografisk begrænset. Derudover har stoffet en høj mobilitet, hvorfor det forventes, at 
stoffet hurtigt udvaskes af boremudderet (DHI, 2021).   
 
Som det fremgår, vil der på baggrund af sammendraget ikke være en påvirkning af dyre- og planteliv på baggrund af eventu-
elt blow-out med undtagelse af to stoffer (cocamidopropyl betain og (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddikesyre, tri-
natrium salt), hvor en påvirkning ikke med sikkerhed kan afvises. Disse to stoffer anvendes derfor ikke ved valg af additiver. 
Beregningerne for stofferne gennemført i DHIs rapport er lavet på baggrund af en række forudsætninger, som vil være nød-
vendige at overholde, for at kunne sammenligne resultaterne fra rapporten. 
 
I forbindelse med underboringer i dette projekt vil der kun blive anvendt stoffer, som kan godkendes af myndighederne 
eller som er dokumenteret uskadelige for jord, grundvand og overfladevand i henhold til DHI’s risikovurdering 

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.3.3, vurdering af påvirkning på overfladevand (kystvande). Her vurderes projektet samlet set, 
inklusiv de utilsigtede hændelser ved oliespild eller blow-out, ikke at være til hinder for målopfyldelsen for god kemisk til-
stand og god økologisk tilstand for miljøfremmede forurenende stoffer (MFS). 

I forhold til påvirkning af havstrategidirektivets 11 deskriptorer henvises der til afsnit 7.1, hvor det samlet set konkluderes, 
at optrækning af kablet og eventuelle utilsigtede hændelser i form af blow-out og spild af olie til marine recipienter ikke vil 
påvirke havområderne og derfor ikke vil ændre på havområdernes nuværende miljøtilstand eller forhindre opfyldelse af de 
fastsatte miljømål. 
 
6.3.3 Spredning af boremudder ved blow-out hændelse 

Ved et blow-out presses boremudderet op i det terræn, som boringen føres under. Dette sker når trykket bliver for stort, og 
der findes sprækker eller svagheder i jorden, som boremudderet kan bevæge sig op gennem. Under et blow-out siver bore-
mudderet ud på overfladen indtil trykket tages af boringen. Det kommer ikke sprøjtende ud af jorden, som man måske 
skulle tro, da det mister det meste af trykket på vejen gennem sprækken i jorden. Mængden af boremudder, der siver ud 
ved et blow-out, kendes ikke på forhånd og afhænger af forholdene på lokaliteten, af underboringens udformning og dybde 
og af de benyttede boremudderprodukter. Der kan typisk være tale om få liter og i ekstreme tilfælde op til 20 m3. Skulle der 
ske et blow-out, så vil omfanget af boremudder der i givet fald vil sive ud fra bunden til vandet, være uvist, men forventeligt 
under 5 m2, da underboringen hurtigt stoppes ved registrering af et trykfald. Boremudderet vil kortvarigt lægge sig omkring 
området hvor det siver ud, og vil derfra afhængig af type af bordemudder eventuelt suspendere i vandfasen og skabe en 
midlertidig øget sedimentkoncentration 
 
Der er mange eksempler på underboringer i områder, hvor der ikke forekommer blow-outs. Sker der et blow-out under 
overfladevand, kan boremudderet trænge op gennem jordlagene, og boremudder vil i så fald lægge sig jævnt på bunden, da 
boremudderet er tungere end vand. Da der er tale om en konsistens som fed ler opløses det ikke nemt i vandfasen, men 
bliver liggende på bunden. Det skal understreges at der ved et blow-out ikke er tale om at boremudder som står ud fra hav-
bunden som en stråle, men i stedet vil boremudderet langsomt sive op fra under havbunden og lægge sig på denne. Energi-
net har fået udarbejdet følgende notat ”Vurdering af suspenderet stofkoncentration fra blow-out til Færgestrøm og Guld-
borgsund” i forbindelse med et andet projekt (bilag C). 
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Notatet opererer med 3 scenarier; ringe opblanding, fuld opblanding og mekanisk fjernelse af boremudderet. Sidstnævnte 
er ikke en reel mulighed for dette projekt. Notatet redegør desuden for en gennemsnitlig strømhastighed i Guldborgsund på 
0,3 m/s og t boremudders densitet er 1,06 t/m3, hvorfor boremudderet derfor er tungere end vand. Notatet redegør desu-
den for, at skulle der mod forventning ske et blow-out i Guldborgsund og efterlades bentonitten på havbunden, vil den i 
kraft af sin særlige fysiske egenskaber blive liggende som en tung suspension, med ringe blanding med havvandet (bilag C). 

Tabel 6-1 Oversigt over sedimentspredning af bentonit i Guldborgsund 

 

Endvidere forholder notatet sig også til en worst case situation, hvor al bentonitten kommer i suspension i vandsøjlen. I en 
sådan situation vil de maksimale koncentrationer af suspenderet boremudder være som følger af ovenstående Tabel 6-1. I 
stillestående dele af Smålandsfarvandet som Guldborgsund, kan evt. suspenderet stof sedimenteres. Det forventes dog at 
sedimentation af bentonittens ler partikler ikke vil foregå i turbulente strømninger, men da middelstrømstyrken i Guldborg-
sund er 0,3 m/s vurderes det derfor overordentligt sandsynligt, at størstedelen af evt. ophvirvlet sedimentet vil sedimentere 
i den umiddelbare nærhed at blow-out stedet.  

Selvom bentonitten vil være væsentlig mindre blandbar end antaget i notatets beregninger (f.eks. med en faktor 10), vil 
varigheden af spildet være af lille størrelsesorden (dage). En således langsommere medrivning af bentonit fra havbunden til 
vandfasen vil medføre en tilsvarende reduktion af koncentrationen af suspenderet stof i vandfasen.  
Notatet konkluderer at det mest sandsynlige scenarie i forbindelse med et blow-out i Guldborgsund vil være en ringe op-
blanding, hvorfor boremudderet vil lægges sig umiddelbar omkring blow-outstedet, med ringe suspension af bentonit. Lige-
ledes konkluderer notatet at skulle der mod forventning ske en fuldstændig suspension af større mængder boremudder end 
antaget i dette projekt, så vil påvirkningen være lokal og begrænse til få dage. 
 

Der henvises i øvrigt til Bilag C, vurdering af påvirkning på overfladevand (kystvande), hvor påvirkningen fra et blow-out og 
spredningen af sediment fra sådanne er en forudsætning for vurderingerne. Her vurderes projektet samlet set, inklusiv de 
utilsigtede hændelser ved oliespild eller blow-out, ikke at være til hinder for målopfyldelsen for god kemisk tilstand og god 
økologisk tilstand for miljøfremmede forurenende stoffer (MFS). 

I forhold til påvirkning af havstrategidirektivets 11 deskriptorer henvises der til afsnit 7.1, hvor det samlet set konkluderes, 
at utilsigtede hændelser i form af blowout til marine recipienter ikke vil påvirke havområderne og derfor ikke vil ændre på 
havområdernes nuværende miljøtilstand eller forhindre opfyldelse af de fastsatte miljømål. 

Dybden for underboringen er på baggrund af forundersøgelserne sat til 25 meter under havbundens dybeste sted, altså 
bores der i kote -36 m under hele Sundet. Dybden er fastsat på baggrund af forundersøgelsernes afklaring af den konkrete 
dybe af tykke kalkaflejringer i jordbunden, som er optimale at bore i, da der er mindre risiko for sammenstyrtninger af bore-
huller, og dermed også væsentligt mindre sandsynlighed for blow-out-hændelser. 
 Det er derfor ganske usandsynligt at et blow-out vil ske da det tykke kalklag er et stabilt tæt boremedie. Skulle der dog mod 
forventning ske et blowout, så vil det være usandsynligt at boremudderet vil nå op til havbunden. De efterfølgende afsnit, 
Natura 2000 væsentlighedsvurdering, vurdering af påvirkning på vandrammedirektiv og Havstrategidirektiv tager derfor 
udgangspunkt i det usandsynlige men absolut worst-case scenarie, hvor et blow-out sker, og hvor boremudderet når op til 
havbunden. 
 
6.3.4 Beredskabsplan 

Energinet vil kræve at entreprenøren inden igangsættelse af arbejdet udarbejder en beredskabsplan til håndtering af even-
tuelt blow-out. Den skal bl.a. indeholde retningslinjer for renholdelse, inddæmning og opsamling af bentonit med slamsu-
ger, tilgængeligheden af pumper og/eller gravemaskiner til akut indsats, håndtering af dræn, og store nedbørshændelser, 
spuling af område efter blow-out, udlæg af spærringer i et vanddækket område og muligheder for oppumpning af spild. 

Spild 
(m3) 

 koncentration af bentonit i havvandet 
Bredde 

(m) 
Dybde 

(m) 
Vandføring 

(m3/s) 

Fortyndingsfaktor (pr. 
10) strømningsbred-

der) 
 Ringe opblanding 

(mg/L) 
Total opblanding 

(mg/L) 
5  190 5000 2 2 1,2 70 

10  370 10.000 2 2 1 70 
30  110 2000 20 2 12 70 
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Den konkrete håndtering af et blow-out vil afhænge af stedet og omfanget, men der skal være et beredskab, som kan hånd-
tere hændelsen med det samme. 

Tiltag til begrænsning og oprensning af spild med boremudder i tilfælde af blow-out vil være omfattet af entreprenørens 
beredskabsplan, som er et krav fra Energinet, når der skal udføres styrede underboringer. Beredskabsplaner i forbindelse 
med underboringer udarbejdes af Energinet og Energinets entreprenør i fællesskab. Planerne beskriver, hvordan en under-
boring skal gennemføres, hvordan risikoen for blow-out mindskes, og hvordan der skal handles i forbindelse med et eventu-
elt blow-out. Beredskabsplanerne er målrettet de konkrete lokale forhold på lokaliteten. En beredskabsplan vil også for-
holde sig til konkret håndtering i forbindelse med eventuelle spild med oliestoffer. Det kan blandt andet være i form at tank-
ningsprocedurer for anlægsmaskiner, etablering af spildbakker, flydespæringer mv. for at forhindre spild til miljøet. Den 
lokale kommune vil få beredskabsplanen til granskning.  
 
De grundlæggende elementer i en beredskabsplan i forhold til blow-outhændelser er: 

• Overvågning 
• Hvis blow-out forekommer: 

o Stop pumpe og stop med at bore 
o Kontakt Energinet (beredskab, tilsyn og projektledelse) 
o Notificer kommunens beredskab/miljøvagt, ved blow-out i vandløb kontakt 112 
o Inddæm blow-out og afvent beredskab/gå i gang, hvis det er aftalt 
o Afvent kommunens miljøvagt og følg instrukser vedr. oprensning 
o Tjek for dræn som kan transportere boremudder nedstrøms 
o Informer lodsejere 

• Oprens 

Med en effektiv beredskabsplan opdages et blow-out med det samme, så boringen kan stoppes hvormed frigivelse af yderli-
gere boremudder til den omkringliggende jordmaterie hindres. På land udføres selve oprensningen af entreprenøren og 
fortsætter efter kommunens anvisninger, til den ønskede tilstand er opnået. Oprensningen kan foregå med forskellige me-
toder, men typisk suges boremudderet op i en tank/slamsuger, eller det graves væk. Eventuelt spules der med vand, samti-
digt med at der suges materiale op for at få mest muligt fjernet. Det opsugede boremudder køres til boremudder bassi-
nerne ved bore- eller modtagegrube. 
 
Elementerne i en beredskabsplan afhænger af de lokale forhold, tidspunktet på året og de geologiske og tekniske udfordrin-
ger, der er indgået i planlægningen. En konkret beredskabsplan skal bl.a. indeholde retningslinjer for renholdelse, inddæm-
ning og opsamling af bentonit med slamsuger, tilgængeligheden af pumper og/eller gravemaskiner til akut indsats, håndte-
ring af dræn, og store nedbørshændelser, spuling af område efter blow-out, udlæg af spærringer i et vanddækket område 
og muligheder for oppumpning af spild. Den konkrete håndtering af et blow-out vil afhænge af stedet og omfanget, men 
der skal være et beredskab, som kan håndtere hændelsen med det samme. Et evt. blow-out opdages ved visuel inspektion. 
Ved underboring af vandløb og konkret ved underboring af Guldborgsund, vil der være konstant overvågning, så underbo-
ringen kan stoppes ved mindste tegn på udslip af boremudder i vandet.  

Blow-out hændelser på søterritoriet er svære at oprense, og i det fleste tilfælde umulige. Derfor stilles der blandt andet krav 
om konstant monitering af trykket ved borehovedet, og ved de mindste unaturlige udsving stoppes underboringer indtil det 
er klarlagt om der er sket et blow-out. Dette gøres for at begrænse mængden af boremudder som undslipper boregangen, 
og dermed reducere den potentielle effekt fra et blow-out på havmiljøet. For at minimere påvirkningen på miljøet stilles der 
krav om at der kun må anvendes produkter til sammensætningen af borevæsken som er godkendt af DHI og Miljøstyrelsen 
som produkter der ikke udøver økotoksologiske effekter. 

Energinet sætter en række standardkrav til indholdet af en sådan beredskabsplan. Disse standardkrav fremgår af en tem-
plate til en beredskabsplan som udleveres til entreprenøren. Entreprenøren skal sikre at disse standardkrav som minimum 
er indarbejdet i den endelige beredskabsplan. Eksempler på indholdet i en beredskabsplan kan ses i nedenstående tabel 6-
2. 
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Tabel 6-2 Eksempel på elementer i en beredskabsplan for underboringer. Beredskabsplanen for en konkret lokalitet vil af-
spejle de lokale forhold og hensyn. 

Beredskabsplanelement Kommentar 

Planen skal indeholde navne på koordinerende 
ansvarlige personer, der kan igangsætte og 
træffe beslutninger med meget kort varsel om 
igangsætning af akutte tiltag efter aftale med 
kommunen. 

Navne hos både entreprenør, eventuelle un-
derentreprenører, Energinet og relevante myn-
digheder angives. 

Inden boringen påbegyndes angives de ad-
gangsveje, der skal anvendes i forhold til blow-
outs, således at naturområder og vandområder 
lider mindst mulig overlast. 

Der sikres adgang til de underborede arealer 
og vandløb eventuelt ved udlægning af køre-
plader, hvor forholdene og årstiden kræver 
dette. 

Det skal være muligt at rykke hurtigt ud langs 
hele underboringen, så nødvendige tiltag kan 
iværksættes uden ophold.  

 

Akut bemanding på slamsugere. 2-3 sæt med 
fører, der kan rykke ud ved alarm fra borehol-
dets observatører.  

Antal slamsugere tilpasses lokaliteten. 

Gravemaskine, der kan nedsætte vandspær-
rende plader eller big bags i selve vandområdet 
med meget kort varsel (½-1 time). 

Udstyr tilpasses lokaliteten. 

Overvågning. Overvågning af hele den underborede stræk-
ning er helt central. Målet er at opdage et 
blow-out, når det sker, så boringen kan stop-
pes og afhjælpning påbegyndes. Observatører 
er i kontakt med boreoperatøren, så boring kan 
stoppes med det samme. Overvågningen udfø-
res af flere personer og afhænger af områdets 
og boringens kompleksitet. Erfaringer fra tidli-
gere boringer i samme område indgår selvføl-
gelig i planlægning af overvågningen. Ved un-
derboring af et vandområde intensiveres over-
vågningen med observatører på begge sider af 
vandområdet.  

Boringen stoppes ved blow-out 

 

Konstateres der et blow-out, stoppes boringen 
ved kontakt til operatøren, hvorved trykket på 
boremudderet falder og blow-out’et stopper.  

Kontakt til kommune eller miljøvagt ved blow-
outs. 

Myndighederne kontaktes om hændelsen som 
aftalt i forbindelse med udarbejdelse af bered-
skabsplanen. 

På landjord: 

Planlagt inddæmnings- og opsamlingsmetode 
iværksættes. Hvis boringen fortsætter, vil fjer-
nelse af boremudder fortsætte, så længe det 
siver ud 

Beredskabsplanen vil indeholde en beskrivelse 
af opsamlingsmetode. Hvis blow-out stedet 
ikke afpropper sig selv, fortsætter man med at 
opsuge boremudder, så det ikke spreder sig. 

Kommunens instrukser følges. 
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I vandområder/ vandløb: 

Afhængigt af vandområdets/ vandløbets stør-
relse og vandføring nedsættes spærring om-
kring udslippet (fx jernplader eller big bags). 

Beredskabsplanen vil indeholde en beskrivelse 
af opsamlingsmetode ved lav vandstand og ved 
høj vandstand. 

Kommunens instrukser følges. 

Plan for bortfragtning af det oprensede materi-
ale fra blow outs og oplysninger om efterføl-
gende oplagring eller bortskaffelse. 

Det aftales med kommunen, hvordan oversky-
dende boremudder skal håndteres.  

 

 
Risikoen knytter sig hovedsageligt til opsamling og oprydning efter eventuelle blow-out hændelser. Anlægsarbejderne vil ud 
fra generelle HSEQ krav fra Energinet altid blive udlagt således at potentielle blowouts onshore vil kunne opsamles meka-
nisk blandt andet ved at sikre tilgængelighed langs linjeføringen således at en slamsuger med lang slange har adgang til alle 
områder af traceet onshore.  
 
Indholdet af additiver har også afgørende betydning for påvirkningen fra en potentiel hændelse. Energinet har på baggrund 
af Miljøstyrelsen kommentarer til blow-out hændelser i 2020 implementeret en fast procedure, hvor entreprenøren er for-
pligtet til at måtte anvende. Disse additiver er vurderet ad DHI som være ikke miljøskadelige for både planter, dyreliv, 
grundvand, overfladevand og jordmaterier. Derfor knytter påvirkningen fra et blowout sig alene til den mekaniske påvirk-
ning af et område. 
 

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.3.3, vurdering af påvirkning på overfladevand (kystvande), hvor udarbejdelsen af en bered-
skabsplan efter ovenstående grundprincipper er en forudsætning for vurderingerne. Her vurderes projektet samlet set, in-
klusiv de utilsigtede hændelser ved oliespild eller blow-out, ikke at være til hinder for målopfyldelsen for god kemisk tilstand 
og god økologisk tilstand for miljøfremmede forurenende stoffer (MFS). 

I forhold til påvirkning af havstrategidirektivets 11 deskriptorer henvises der til afsnit 7.1, hvor det samlet set konkluderes, 
at optrækning af kablet og eventuelle utilsigtede hændelser i form af blowout og spild af olie til marine recipienter ikke vil 
påvirke havområderne og derfor ikke vil ændre på havområdernes nuværende miljøtilstand eller forhindre opfyldelse af de 
fastsatte miljømål. 

 
6.3.5 Midlertidige arbejdsarealer 

Midlertidige arbejdsarealer, som etableres til andre anlægsaktiviteter, vil i videst muligt omfang blive genbrugt til de styrede 
underboringer. 
 
6.3.5.1 Adgangsveje 

Der vil blive etableret midlertidige adgangsveje fra offentlig vej til arbejdsarealerne ved start og slut for underboringen til 
brug for transport af materialer og maskiner. Adgangsveje etableres med en bredde på ca. 4 m. Adgangsveje vil blive forsy-
net med køreplader.   
 
6.3.5.2 Skurbyer 

Skurby med skurvogne, med velfærdsfaciliteter til mandskab og lokaler til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder placeres 
inden for arbejdsarealerne. Der søges om nødvendige tilladelser til opstilling af skurbyer hos Guldborgsund Kommune. 
 
6.3.5.3 Oplagspladser 

Oplagspladsen til de styrede underboringer er indeholdt i arbejdspladsen. Alternativt kan oplagspladser til anlægsaktiviteter 
benyttes. Oplagspladserne fremgår af oversigttegninger i bilag A samt fremsendte shapefiler. Oplagspladserne vil være be-
lagt med køreplader. 
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6.3.5.4 Arbejdspladser 

Underboringer kræver etablering af to arbejdspladser. Den ene arbejdsplads placeres i den ende af underboringen, hvor 
boreudstyret opstilles - startstedet, den anden i den ende hvor boringen afsluttes. Se eksempel på arbejdsareal på Billede 
6-1. 
 
Ved underboringen under Guldborgsund vil arbejdspladsen være større – ca. 15.000 m2. Ved såvel de lange som de korte 
underboringer samles foringsrøret i sin fulde længde inden det trækkes ned i boringen. Det betyder, at der skal være plads 
til at lægge hele længden ud ovenfor og i forlængelse af boringen. Ved underboringen under Guldborgsund er arbejdsarea-
let til oplægning af foringsrørene placeret på Lolland– se oversigtstegning i Bilag A. 
 
 
6.3.6 Støj  

På de korte strækninger hvor der arbejdes på land (uden for Natura 2000 området, på nær af området med strandeng) vil 
der være støj fra de maskiner, som rydder træer og buske på Falstersiden. Dette vil foregå i en separat arbejdsgang og for-
ventes gennemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå unødige huller i tidsplanen. 
 
Underboringsarbejdet vil med stor sandsynlighed blive udført med en maskine med HK 250T eller en HK150T med en bore-
støj på henholdsvis ~90 og ~79 dB der vil benyttes i området omkring Guldborgsund. Det skal dog bemærkes at denne op-
gave endnu ikke er udbudt, og derfor heller ikke besluttet.  De mest støjende aktiviteter vil dog være støj fra kørende mate-
riel. 
Støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet over 50 dB vurderes at være begrænset til nærområdet (inden for 500 meter) ved ar-
bejdspladser omkring underboringen og være af kortere varighed (2-3 måneder). 

I forbindelse med anlæg af kablerne vil der så vidt muligt blive arbejdet inden for normal arbejdstid, som på hverdage er kl. 
7-18 og lørdage kl. 07-14. Anlægsarbejde ud over normal arbejdstid aftales med kommunen. 
 
Da Guldborgsund Kommune ikke har fastsat støjgrænser for virksomhedsaktiviteter i det åbne land, herunder også anlægs-
aktiviteter forholder projektet sig til de af Miljøstyrelsens Vejledning om ekstern støj fra virksomheder anbefalede støjgræn-
ser. Denne vejledning henviser til en anbefalet støjgrænser for det åbne land. Her fremgår følgende af vejledningens afsnit 
2.2.3: 
 
”Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt at niveauet af støjen fra virksomheder er meget lavt i det åbne land, ikke 
mindst pga. det normale lave baggrundsniveau. Det forekommer ikke rimeligt at fastsætte generelle vejledende grænsevær-
dier for områdetype 8 (det åbne land). Der bør foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område, eventuelt for hver 
enkelt sag”. 
 
Dette er i ganske god tråd med Guldborgsund Kommunes faste procedure. Guldborgsund kommune har orienteret Energi-
net om, at støjende aktiviteter i det åbne land skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før end aktiviteten skal udføres, 
hvorefter kommunen vil fastsætte specifikke krav til eventuelt støjmitigerende tiltag for dette konkrete projekt. 
 
Energinet vil derfor, i forbindelse med ansøgning om dispensation til at arbejde udenfor normale arbejdstider, udarbejde en 
støjhandleplan for underboring af Guldborsund, som præciserer støjniveauet for den valgte underboringsmetode og de 
tilhørende støjende anlægsaktiviteter.  

Energinets tilsynsførende vil endvidere informere de nærliggende beboelsesejendomme forud for igangsætning af anlægs-
arbejdet, både om arbejdets varighed og tidspunkt for udførelse. 

 
6.3.7 Maskiner 

Til arbejdet med underboring vil der blive anvendt en lang række maskiner.  
 

• Vogne til at transportere kabeltromler, foringsrør og boremudder frem til startpunkt for underboringen.  
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• Borerig.  
• Trækspil.  
• 3 gravemaskiner og en rendegraver. 
• Kassetter for borestænger. 
• Recirkuleringsanlæg til boremudder. 
• Diverse containere. 
• Traktor med slamsuger. 

 

 

Billede 6-1 Eksempel på arbejdsareal ved lang styret underboring. 

 
6.3.7.1 Transporter 

Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
 
6.3.7.2 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
 

6.4 Driftsfasen 
6.4.1 Arealer og rettigheder 

Der skal ikke erhverves arealer til en styret underboring. 
 
6.4.1.1 Servitut 

På strækninger med underboring, vil kablerne i driftsfasen ligge med større indbyrdes afstand end på strækninger anlagt i 
åben grav. Der tinglyses et servitutbælte på 3 m til hver side fra yderste kabler. 
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Da kablet ligger i foringsrør, vil der ikke blive tinglyst vilkår om at beplantning med dybe rødder ikke er tilladt.  
 
Servitutten skal beskytte anlægget og sikre Energinets adgang til at vedligeholde anlægget. Der tinglyses ingen indskrænk-
ninger i rådigheden af arealerne over underboringerne. Det betyder at eventuel skov kan blive stående. 
Der vil således ikke være behov for pleje af servitutbæltet. 
 
6.4.2 Magnetfelter 

Magnetfeltet for et anlæg med stor afstand imellem faserne er større end, hvor kablerne ligger samlet i en grav, fordi 
strømmen (og dermed magnetfeltet) i et trefaset system delvist udligner hinanden, når kablerne ligger tæt sammen. Til 
gengæld ligger kablerne ofte i en større dybde. Magnetfeltets specifikke størrelse og udbredelse afhænger af afstanden 
mellem faserne og nedgravningsdybden, og den kan variere fra underboring til underboring. Fælles for dem alle er, at mag-
netfeltet er faldet til meget lave værdier på kort afstand fra kablet (se Figur 3-3).  
 
6.4.3 Støj 

Anlægget udsender ikke støj i drift. 
 
6.4.4 Vedligeholdelse og tilsyn 

Der føres ikke tilsyn med underboringerne. Eventullet fejl på anlægget vil dog så vidt muligt blive udbedret, når de opstår. 
 
6.5 Demontering af eksisterende kabelanlæg 

Kablerne vil efter tømning for olie blive fjernet fra havbunden ved at blive trukket ombord på et specialdesignet optagnings-
fartøj. Der skal ikke udføres egentlige ændringer af havbunden inden optagningen af søkablet. 
Der vil på optagningsfartøjet være en beredskabsplan for oliespild og udstyr, der skal forhindre/ opsamle offshore udslip af 
restolie, hvis søkablet skulle blive beskadiget under optagningen (se evt. afsnit 7.2.3). 
 
Søkabelsystemerne blev taget i drift i hhv. 1959 og 1974, og med forventede levetider på mellem 25 til 30 år, er kablerne 
betydeligt forældet, og udgør en væsentlig risiko for lækager. Kabelsystemerne burde være udskiftet tilbage i hhv. 1989 og 
2004 og jo længere tid der går før disse udskiftes med nye PEX-kabelsystemer og dermed fjernes, des større er risikoen for 
fortæring af kablerne og dermed læk af olie til det omkringliggende miljø.  
I de to kabler er der hhv. ca. 2.400 liter fri olie og ca. 3.900 liter olie bundet til papiret, hvoraf den frie olie udgør den største 
risiko ved et læk. Kablerne er under tryk og trykket styres ved at indpumpe olie i kablerne. Ved et læk vil en olietank derfor 
øge indpumpningen af olie i kablet for at modsvare det tryktab en lækage vil forsage. Da der typisk kan være dages respons-
tid, før systemet kan slukkes, så kan der potentielt, ved et læk, udpumpes betydelige mængder olie til det omkringliggende 
havmiljø. 
 
Tæt ved kysten, hvor vanddybden er mindre end 1 m, vil kablerne evt. blive frigravet med en gravemaskine på bælter eller 
en amfibie-gravemaskine, inden kablerne spoles op på skibet. Eksempel på amfibie-gravemaskine ses på Billede 6-2. Amfi-
bie-gravemaskinen har et lavt fladetryk og begynder først at sejle ved vanddybder på ca. 1,5 m. 
 
hvis der bliver behov for kystnær opgravning af det eksisterende kabel, vil det foregå på vanddybder lavere end 1 meter, og 
gravearbejdet vil foregå fra bredzonen og ca. 40 meter ud i Sundet. Det vil blive opgravet et bælte på ca. 1,5 meter, som 
svarer til bredden af amfibiegravemaskinens skovl og det forventes at kablet ligger ca. 1 meter nede i havbunden. Der for-
ventes derfor at skulle opgraves ca. 60 m3 sediment på hver side af Sundet. 
 
Det forventes at den dominerende sedimenttype vil have karakter af grovere sand. Gravearbejdet vil ske ved sideflytning af 
sedimentet, således at det opgravede materiale lægges ved siden af den gravede rende og derved kan lægges tilbage i ren-
den, når søkablet er løftet fri af havbunden. Det samlede påvirkede areal vil være på ca. 200 (40 m x 5 m) m2 på hver side af 
Sundet og vil udgøres at den opgravede rende og arealet langs med denne, hvor det opgravede sediment lægges. 
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Når kablet er gravet frit, lægges kablet på den modsatte side af renden. Umiddelbart herefter opfyldes renden med det op-
gravede materiale. Det forventes at anlægsarbejdet på hver side af Sundet vil tage ca. en halv arbejdsdag. Og det samlede 
opgravningsarbejde forventes udført på ca. 2 arbejdsdage. 
 
De tilknyttede flora og faunasamfund indenfor det i alt 400 m2 store havbundsareal som påvirkes af hhv. gravearbejde og 
oplægning af opgravet sediment, vil blive ødelagt som følge af arbejdet. Der er dog tale om meget begrænsede arealer, som 
reetableres kort tid efter, således af den oprindelige flora og fauna kan genindvandre fra de omkringliggende arealer. Det 
vurderes, at påvirkningen af havbunden svarer til worst-case scenariet i forbindelse med en blow-out hændelse. Der henvi-
ses derfor til vurderingerne herfor i afsnit 7.1 og 7.3.3 ligesom der derfor i forhold til spredning af suspenderet sediment 
ligeledes henvises til sedimentmodelleringerne beskrevet i bilag C til nærværende projektbeskrivelse og bilag C til NATURA-
2000 væsentlighedsvurderingen. 
 
I forbindelse med opspoling af kablet vil der være et afviserfartøj, der sørger for at anden skibstrafik holdes på sikker af-
stand af arbejdsområdet. 

 

Billede 6-2 Eksempel på amfibiegravemaskine, der både kan køre og sejle. 

 
Det udtjente og fjernede søkabel repræsenterer en væsentlig værdi i råvarer og vil efter optagningen 
blive solgt til genanvendelse. Opgravning og opspoling af kabler i sundet forventes samlet at vare 5 arbejdsdage. 
 
6.5.1 Støj 

Støj fra opspolingsfartøj vil være størst ved til og fra sejlads. Under selve optagningen, vil motorstøjen være meget begræn-
set, da motoren vil gå for tomgang eller lidt højere. Se i øvrigt afsnit 3.1.7 for beskrivelse af projektets generelle støjoutput. 
 
6.5.2 Maskiner 

Der anvendes følgende maskiner: 
• Gravemaskine på bælter. 
• Evt. amfibiegravemaskiner. 
• Fartøj til opspoling af kabel på sundet. 
• Afviserfartøj. 
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6.5.2.1 Transporter 

Der vil være transporter af gravemaskine til og fra NLOK og VFAK, samt ved udlægning af køreplader til adgangsveje. Disse 
transporter er sammenfaldende med transporter fra de andre aktiviteter. I anlægsperioden skal mandskab transporteres til 
og fra området. 
 
Det er for nuværende svært at estimere antallet af kørsler nærmere, da antallet af blokvogne til maskiner mv. beror på den 
valgte entreprenørs planmæssige tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Vi ved endnu ikke mere om hvilke helt konkrete maski-
ner der anvendes, ligesom vi ej heller ved hvor meget personel der vil være behov for, men det er dog sikkert at mand-
skabstransporten til et projekt af denne størrelse vil foregå i personbiler. 
 
Det står dog klart, at entreprenøren har en tydelig interesse i at minimere transportkørsel mv. mest muligt grundet blandt 
andet de nuværende priser på brændstof. 
Da oplandet består at det åbne land, hvor den primære arealanvendelse er agerbrug, så må man forvente at lokalbefolknin-
gen er bekendt med trafik med tunge og larmende køretøjer. 
 
6.5.3 Tankning 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil der være behov for at påfylde brændstoffer og smøremidler på anlægsmateriel. Al 
tankning vil foregå fra dobbeltvæggede brændstoftanke, som står i spildbakker der kan indeholde den dobbelte tankvolu-
men. Al tankning vil foregå på befæstet underlag som køreplader, hvor evt. spild let vil kunne identificeres, opsamles og 
bortskaffes efter kommunal anvisning. 
 

7. Miljøvurdering offshore anlægs- og demonteringsarbejde 
Da al anlægsarbejde på projektets offshoredel vil foregå på Guldborgsund, som er et udpeget Natura 2000 område, så hen-
vises der til bilag G for væsentlighedsvurdering, som i vid udstrækning vil dække projektet miljøvurdering af offshoreaktivi-
teterne. Ud over selve Natura 2000 væsentlighedsvurderingen så kan projektet potentielt påvirke Vandrammedirektivets 
mulighed for at opnå miljømål for Direktivets 11 deskriptorer, ligesom Bilag IV arter og (vandplaner for kystvande (vandplan-
lægningsloven) potentielt kan påvirkes. Disse potentielle påvirkninger redegøres der ligeledes for i separate afsnit. 
 

7.1 Havstrategidirektivet 
Formålet med Havstrategidirektivet2 er at sikre god miljøtilstand i alle europæiske havområder inden 2020, og Danmark er 
gennem havstrategidirektivet forpligtet til at opretholde en god miljøtilstand i danske havområder. I Danmark er Havstrate-
gidirektivet udmøntet i Bekendtgørelse af lov om havstrategi3. Loven har til formål at fastlægge rammerne for de foranstalt-
ninger, der skal gennemføres for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer, og muliggøre en bæredyg-
tig udnyttelse af havets ressourcer. Offentlige myndigheder er ved udøvelsen af deres opgaver forpligtede til ikke at handle i 
modstrid med de mål og indsatser, der fastlægges i havstrategien. Havstrategien gælder for danske havområder, herunder 
havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner. Havstrategien gælder dog ikke havområder, 
der strækker sig ud til en sømil uden for basislinjen, i det omfang disse områder er omfattet af lov om miljømål m.v. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder4 samt lov om vandplanlægning5 (vandområdeplanerne).  
 

Vurdering af påvirkning på havstrategidirektivets deskriptorer 
Projektet kan påvirke havområdet Bælthavet i forbindelse med optrækning af det eksisterende kabel. Herudover kan der 
forekomme utilsigtede hændelser i form af et blow-out ved underboringerne og spild af olie ved optagning af det eksiste-
rende kabel.  

I nedenstående redegøres for den eventuelle påvirkning af havstrategiens 11 deskriptorer.  

 

2 Rådets direktiv nr. 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) 
3 Bekendtgørelse nr. 1161 af 25/11/2019 af lov om havstrategi.  
4 Bekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 af lov om miljømål m. v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). 
5 Bekendtgørelse nr. 126 af 26/01/2017 af lov om vandplanlægning. 
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De-
skriptor 

Kvalitative deskriptorer til be-
skrivelse af god miljøtilstand 

Miljømål Relevans for Vedligeholdelse af 132 
kV Guldborgsund Søkabel 

1 Biodiversiteten er opret-
holdt. Kvaliteten og forekom-
sten af habitater samt udbre-
delsen og tætheden af arter 
svarer til de fremherskende fy-
siografiske, geografiske og kli-
matiske forhold. 

Formålet med deskriptor 1 er at 
sikre, at biodiversiteten opretholdes. 
For havets forskellige dyrearter vil 
det sige, at udbredelsen og tæthe-
den af dyrene skal svare til de frem-
herskende fysiske, geografiske og 
klimatiske forhold, der er i havmil-
jøet.  
 
Man kan sige, at de arter, der på 
grundlag af de fremherskende for-
hold naturligt lever i et bestemt hav-
område, rent faktisk også er til stede 
og har sunde bestande. For at kunne 
vurdere, om dette er tilfældet, skal 
god miljøtilstand fastsættes for en 
række forskellige parametre, som 
beskriver arternes udbredelse og 
sundhedstilstand. Det indbefatter 
blandt andet grænser for arternes 
udbredelsesområde og deres leve-
steder, bifangst i fiskenet, og at po-
pulationerne ikke påvirkes negativt 
af menneskeskabte belastninger. 
 
Ifølge GES-afgørelsen skal der foku-
seres på fem forskellige grupper af 
dyr i havet: fugle, pattedyr, krybdyr, 
fisk og blæksprutter. I Danmarks 
Havstrategi II fokuseres på fugle, 
pattedyr og fisk, da det er de frem-
herskende arter i danske farvande. 
Bundlevende organismer behandles 
indirekte under havbunden, mens 
plankton behandles under pelagiske 
habit 
 
Miljømål for fugle:  
Utilsigtet bifangst af fugle ligger på 
et niveau, som ikke truer arten på 
lang sigt.  
 
For fugle sikres bestande og leveste-
der opretholdt og beskyttet i hen-
hold til målsætninger under fuglebe-
skyttelsesdirektivet. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde vedrø-
rende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at tilstanden for biodiversitet er 
i overensstemmelse hermed.  
 
Operationelle miljømål: 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål for hhv. fugle, 
pattedyr, fisk og pelagiske arter på-
virkes ikke, da påvirkningen af rod-
fæstede planter i forbindelse med 
optrækning af kablerne er lokal, 
umiddelbart hvor kablet trækkes op 
og kun midlertidig da eventuelt åle-
græs som påvirkes, vil indvandre 
igen på det påvirkede areal. Eventu-
elt spild af olie vil være af meget be-
grænset omfang uden mærkbar mil-
jøskadelig virkning, som ikke vil på-
virke deskriptoren. Eventuelt bore-
mudder fra et blow-out vil ikke på-
virke deskriptoren, da det kun vil 
ligge på havbunden i kort tid (min-
dre end en uge) og ikke indeholder 
miljøfremmede stoffer som er til 
skade for vandmiljøet, dyr, planter 
eller fødekæder.  
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De-
skriptor 

Kvalitative deskriptorer til be-
skrivelse af god miljøtilstand 

Miljømål Relevans for Vedligeholdelse af 132 
kV Guldborgsund Søkabel 

Øget viden om bifangst af havfugle 
indsamles i medfør af de relevante 
overvågningsprogrammer 
 
Behov for beskyttelsestiltag for 
HELCOM og OSPAR rødlistede arter 
vurderes. Findes der rødlistede ar-
ter, som er truede eller ikke tilstræk-
keligt beskyttede, vil Miljø- og Føde-
vareministeriet konkret vurdere be-
hov for og evt. gennemføre yderli-
gere tiltag i samarbejde med rele-
vante ministerier 
 
Miljømål for pattedyr: 
Utilsigtet bifangst af marsvin redu-
ceres mest muligt og som minimum 
til et niveau under 1,7 % 17 af den 
samlede bestands størrelse.  
 
Utilsigtet bifangst af sæler ligger på 
et tilstrækkeligt lavt niveau, som 
ikke truer bestande af sæler på lang 
sigt. 
 
Marsvin, spættet sæl og gråsæl op-
når gunstig bevaringsstatus i over-
ensstemmelse med den tidshori-
sont, der er fastsat under habitatdi-
rektivet. 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til at fastsætte bestandsspeci-
fikke tærskelværdier for bifangst af 
marsvin i regionalt regi med henblik 
på efterfølgende fastsættelse af mil-
jømål for sårbare bestande af mar-
svin.  
 
Operationelle miljømål:  
Øget viden om bifangst af havpatte-
dyr indsamles i medfør af de rele-
vante overvågningsprogrammer.  
 
Behov for beskyttelsestiltag for 
HELCOM og OSPAR rødlistede arter 
vurderes. Findes der rødlistede ar-
ter, som er truede eller ikke tilstræk-
keligt beskyttede, vil Miljø- og Føde-
vareministeriet konkret vurdere be-
hov for og evt. gennemføre yderli-
gere tiltag i samarbejde med rele-
vante ministerier. 
 
Operationelle miljømål for fisk, der 
ikke udnyttes erhvervsmæssigt:  
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De-
skriptor 

Kvalitative deskriptorer til be-
skrivelse af god miljøtilstand 

Miljømål Relevans for Vedligeholdelse af 132 
kV Guldborgsund Søkabel 

Miljø- og Fødevareministeriet gen-
nemfører en analyse af bifangsten af 
hajer og rokker i danske havområ-
der, og muligheden for en DNA-
baseret tilgang til artsbestemmelse 
undersøges.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet udvik-
ler en national indikator til bedøm-
melse af tilstanden for danske kyst-
fisk, der ikke udnyttes erhvervsmæs-
sigt, og mulighederne for at videre-
udvikle regionale indikatorer under-
søges.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde vedrø-
rende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at tilstanden for biodiversitet er 
i overensstemmelse hermed. 
 
Miljømål for pelagiske habitater:  
Plankton er sensitivt overfor flere af 
de presfaktorer, der behandles i 
Havstrategi II. Det antages derfor, at 
diversiteten og tætheden af plank-
ton forbedres i takt med, at miljømål 
for presfaktorer opnås. 
 
Forekomsten af plankton følger 
langtidsgennemsnittet.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde vedrø-
rende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at tilstanden for biodiversitet er 
i overensstemmelse hermed.  
 
Operationelt miljømål: 
Miljø- og Fødevareministeriet følger 
udviklingen og forbedrer videns-
grundlaget om plankton gennem 
overvågning. 
 

2 Ikke hjemmehørende arter 
indført ved menneskelige akti-
viteter ligger på niveauer, der 
ikke ændrer økosystemerne i 
negativ retning. 

Antallet af nye ikke hjemmehørende 
arter introduceret gennem ballast-
vand, begroning og andre relevante 
menneskelige aktiviteter er fal-
dende. 
 
Udbredelsen af visse invasive arter 
er så vidt muligt på et niveau såle-
des at væsentlige negative effekter 
er stabile eller faldende.   

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da der ikke tilføres jord eller vand 
der kan indeholde ikke hjemmehø-
rende arter. Der udledes ikke bal-
lastvand i forbindelse med projektet.  
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Miljø og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde om fast-
sættelse af tærskelværdier og god 
miljøtilstand og arbejder for, at an-
tallet af nye ikkehjemmehørende ar-
ter og påvirkningerne fra invasive ar-
ter er i overensstemmelse hermed. 

3 Populationerne af alle fiske- 
og skaldyrarter, der udnyttes 
erhvervsmæssigt, ligger inden 
for sikre biologiske grænser og 
udviser en alders- og størrel-
sesfordeling, der er beteg-
nende for en sund bestand 

Antallet af kommercielt fiskede be-
stande, der reguleres efter MSY-
principperne i den fælles fiskeripoli-
tik, stiger. 
 
Inden for rammerne af den fælles fi-
skeripolitik er fiskeridødeligheden 
(F) på niveauer, der kan sikre maksi-
malt bæredygtigt udbytte (Fmsy). 
 
Inden for rammerne af den fælles fi-
skeripolitik er gydebiomassen (B) 
over det niveau, der kan sikre maksi-
malt bæredygtigt udbytte (MSY 
Btrigger). 

Projektet påvirker ikke deskriptoren 
og muligheden for at opnå dennes 
miljømål. 
 
Påvirkninger er kun lokale (eventu-
elle skaldyr hvor kablet trækkes op 
flyttes og fisk flygter) og midlertidige 
(fisk og skaldyr kan genindvandre). 
Boremudderet indeholder ikke mil-
jøfremmede stoffer som er til skade 
for vandmiljøet, dyr, planter eller fø-
dekæder. Eventuelt spild af olie vil 
være af meget begrænset omfang 
uden påvirkning på bestande af fisk 
eller skaldyr.  

4 Alle elementer i havets fø-
denet, i den udstrækning de er 
kendt, er til stede og forekom-
mer med normal tæthed og 
diversitet og på niveauer, som 
er i stand til at sikre en langva-
rig artstæthed og oprethol-
delse af arternes fulde repro-
duktionsevne. 

Opretholdelsen af et sundt økosy-
stem kræver et solidt fødenet. Der 
er imidlertid mange faktorer, der 
kan påvirke fødenettet, hvilket kan 
gøre levegrundlaget for arter usik-
kert.  
 
Det er derfor vigtigt at sørge for, at 
alle elementer i fødenettet er i god 
tilstand. Hvorvidt god miljøtilstand 
kan nås afhænger således af, i hvor 
høj grad der er mulighed for at 
sørge for, at de enkelte dele bringes 
i god miljøtilstand. For at opnå god 
miljøtilstand for havets fødenet er 
det derfor vigtigt at se på fødenet-
tets enkelte delementer, så presfak-
torer, der har negative effekter på 
disse delelementer, kan håndteres. 
 
 I takt med at miljømålene for pres-
faktorer og tilstand under de øvrige 
deskriptorer opnås, forventes det, at 
balancen i havets fødenet forbedres. 
 
Miljømål: 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde vedrø-
rende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at de menneskeskabte påvirk-

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da boremudderet ikke indeholder 
miljøfremmede stoffer som er til 
skade for vandmiljøet, dyr, planter 
eller fødekæder. Eventuelt spild af 
olie vil være af et meget begrænset 
omfang uden påvirkning på be-
stande af dyr, planter eller vandmil-
jøet.  
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ninger af fødenettet og dets delele-
menter er i overensstemmelse her-
med.  
 
Operationelle miljømål:  
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til regional videns- og metode-
udvikling vedrørende havets fø-
denet.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet følger 
ud viklingen i fødenettet igennem 
overvågning af fødenettets enkelte 
delelementer. 

5 Menneskeskabt eutrofiering er 
minimeret, navnlig de nega-
tive virkninger heraf, såsom 
tab af biodiversitet, forringelse 
af økosystemet, skadelige al-
geforekomster og iltmangel på 
vandbunden. 

Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til det regionale arbejde vedrø-
rende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand for Nord-
søen og Skagerrak og arbejder for, 
at menneskeskabt eutrofiering og 
effekterne heraf er i overensstem-
melse hermed. 
 
Dansk andel af tilførsler af kvælstof 
og fosfor (TN, TP) følger de maksi-
malt acceptable tilførsler fastsat i 
HELCOM. 
 
Kystvande: Målbelastninger og ind-
satsbehov for fjorde og kystvande 
fastsat i henhold til vandrammedi-
rektivet overholdes. Mål og behov 
fremgår af de danske vandområde-
planer. 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da projektet ikke medfører eutrofie-
ring.  

6 Havbundens integritet er på et 
niveau, der sikrer, at økosyste-
mernes struktur og funktioner 
bevares, og at især bentiske 
økosystemer ikke påvirkes ne-
gativt. 

Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til arbejdet regionalt og i EU ved-
rørende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at tab, fysisk forstyrrelse og ne-
gative effekter på havbunden er i 
overensstemmelse hermed. 
 
Vidensgrundlaget om den danske 
havbund, udbredelsen og beliggen-
heden af havbundens naturtyper og 
deres tilstand forbedres i forbin-
delse med overvågningsprogrammet 
(NOVANA). 
 
Gennem arbejdet regionalt og i EU 
skabes bedre forståelse af påvirknin-
ger på havbunden i forhold til tab, 
forstyrrelse og negativ påvirkning. 
 

Optrækning af kablerne og et even-
tuelt blow-out vil kortvarigt påvirke 
havbunden helt lokalt, men da på-
virkningen er midlertidig, vil den ikke 
påvirke økosystemers struktur og 
funktion eller påvirke bentiske øko-
systemer, hvormed deskriptoren og 
muligheden for at opnå dennes mil-
jømål derfor ikke påvirkes. 
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I forbindelse med tilladelse til aktivi-
teter på havet, der kræver en miljø-
konsekvensvurdering, fremmer god-
kendelsesmyndigheden, at udstræk-
ningen af fysisk tab og fysisk forstyr-
relse af havbundens overordnede 
habitattyper vurderes og indrappor-
teres til Miljøstyrelsen (overvåg-
ningsprogram). 
 

7 Permanent ændring af de hy-
drografiske egenskaber påvir-
ker ikke de marine økosyste-
mer i negativ retning. 

Menneskeskabte aktiviteter, som 
især er forbundet med fysisk tab af 
havbunden, og som forårsager per-
manente hydrografiske ændringer 
 
- har alene lokale virkninger på 

havbunden og i vandsøjlen og  
- udformes under hensyn til mil-

jøet samt, hvad der er teknisk 
muligt og økonomisk rimeligt for 
at forebygge skadelige virkninger 
på havbunden og i vandsøjlen. 

 
I forbindelse med tilladelse til aktivi-
teter på havet, der kræver en miljø-
konsekvensvurdering, fremmer god-
kendelsesmyndigheden, at opgø-
relse over hydrografiske ændringer 
og de negative påvirkninger heraf 
indrapporteres til Miljøstyrelsen 
(overvågningsprogram). 
 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da der ikke vil ske ændringer i de hy-
drografiske egenskaber eller fysiske 
tab af havbunden. 

8 Koncentrationer af forure-
nende stoffer ligger på ni-
veauer, der ikke medfører for-
ureningsvirkninger. 

Udledninger af forurenende stoffer i 
vand, sediment og levende organis-
mer må ikke lede til overskridelser af 
vedtagne miljøkvalitetsstandarder, 
der anvendes i den gældende lovgiv-
ning (D8C1 og D8C2). 
 
Emissioner, udledninger og tab af 
PBDE og kviksølv standses eller udfa-
ses (D8C1). 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til arbejdet regionalt og i EU ved-
rørende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at mængderne af forurenende 
stoffer er i overensstemmelse her-
med (D8C1). 
 
Der sker et gradvist fald i niveauer af 
imposex / intersex hos havsnegle 
(D8C2). 
 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da boremudderet ikke indeholder 
miljøfremmede stoffer som er til 
skade for vandmiljøet, dyr, planter 
eller fødekæder. Eventuelt spild af 
olie vil være af lille omfang uden på-
virkning på bestande af dyr, planter 
eller vandmiljøet.  
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Operationelle miljømål: 
 
Inden 2021 er der foretaget en kil-
deopsporing af de forurenende stof-
fer, som hindrer opfyldelse af de 
fastlagte miljømål i overfladevand-
områder i henhold til vandrammedi-
rektivet. 
Om nødvendigt skal gældende god-
kendelser og tilladelser revideres i 
muligt omfang.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet arbej-
der for, at der fastsættes flere indi-
katorer for forurenende stoffer 
(D8C1).  
 
Miljø- og Fødevareministeriet sikrer, 
at der sker en øget koordinering 
mellem politikområder/ direktiver, 
når der fastsættes nye nationale mil-
jøkvalitetskrav for udvalgte stoffer i 
matricer, hvor der foreligger over-
vågningsdata. 
  
Miljø- og Fødevareministeriet arbej-
der for at udvikle yderligere fælles 
tests for biologiske effekter i regio-
nalt regi (D8C2). 

9 Forurenende stoffer i fisk og 
skaldyr til konsum overstiger 
ikke de niveauer, der er fast-
lagt i fællesskabslovgivningen 
eller andre relevante standar-
der. 

Udledning af forurenende stoffer 
må generelt ikke lede til overskridel-
ser af de til enhver tid gældende 
maksimale grænseværdier i fødeva-
relovgivningen for fisk og skaldyr til 
konsum (D9C1).  
 
Trenden i de samlede danske dioxin-
udledninger til luften stiger ikke 
(D9C1). 
 
Operationelle miljømål: 
Miljøstyrelsen følger udviklingen i 
relation til udledninger af POP-
stoffer (herunder dioxin) fra bræn-
deovne og vurderer behov for yder-
ligere tiltag. –  
 
Miljøstyrelsen forbedrer løbende 
emissionsopgørelserne for POP-
stoffer til luften. 
 Fødevarestyrelsen fører løbende 
kontrol med koncentrationer af for-
urenende stoffer, særligt dioxiner og 
PCB, for at følge udviklingen i orga-

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da boremudderet ikke indeholder 
miljøfremmede stoffer som er til 
skade for vandmiljøet, dyr, planter 
eller fødekæder. Eventuelt spild af 
olie vil være af et meget begrænset 
omfang uden påvirkning på be-
stande af dyr, planter eller vandmil-
jøet.  



2 
 

De-
skriptor 

Kvalitative deskriptorer til be-
skrivelse af god miljøtilstand 

Miljømål Relevans for Vedligeholdelse af 132 
kV Guldborgsund Søkabel 

nismer, der er i risiko for at inde-
holde forhøjede koncentrationer 
(D9C1). 

10 Egenskaberne ved og mæng-
derne af affald i havet skader 
ikke kyst- og havmiljøet. 

Mængden af marint affald reduce-
res væsentligt med henblik på at nå 
FN målet om, at inden 2025 skal ma-
rint affald forebygges og væsentligt 
reduceres (indikator 1, 2, 3 og 5). 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til arbejdet regionalt og i EU ved-
rørende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at mængderne af marint affald 
er i overensstemmelse hermed.  
 
Tab af fiskeredskaber i de danske 
havområder forebygges med henblik 
på at nå FN målet om, at inden 2025 
skal marint affald forebygges og væ-
sentligt reduceres (indikator 4, sup-
pleret med relevante data for fiske-
rirelateret affald fra indikator 1 og 
3). 
 
Operationelle miljømål: 
Miljø- og Fødevareministeriet imple-
menterer den nationale plastikhand-
lingsplan og den dertil hørende poli-
tiske enighed om et samarbejde af 
30. januar 2019 med henblik på at 
forbedre genanvendelse af plast, 
samt reducere plastaffald og forure-
ning med plastaffald.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet arbej-
der for udvikling af indikatorer og 
målemetoder for mikroplast i hav-
bundssediment og vandsøjle.  
 
Fiskeristyrelsen udarbejder et esti-
mat for omfanget af tabte fiskered-
skaber i de danske havområder frem 
mod 2020. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet udar-
bejder et katalog over mulige og 
målrettede virkemidler med henblik 
på at forebygge marint affald. 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da projektet ikke udleder affald til 
havet. 

11 Indførelsen af energi, herun-
der undervandsstøj, befinder 
sig på et niveau, der ikke påvir-
ker havmiljøet i negativ ret-
ning. 

Miljømål for impulslyd (D11C1): 
 
Havdyr under habitatdirektivet ud-
sættes så vidt muligt ikke for impuls-
lyde, der medfører permanente hø-
reskader (PTS). Grænseværdien for 

Deskriptoren og muligheden for at 
opnå dennes miljømål påvirkes ikke, 
da der kun indføres en helt ubetyde-
lig mængde energi til havet fra pro-
jektet. 
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PTS vurderes i øjeblikket at være 
200 og 190 dB re.1 uPa2s SEL for 
hhv. sæler og marsvin, der er de ar-
ter, hvor der foreligger mest viden. 
Det må dog forventes, at disse 
grænser skal revideres, efterhånden 
som ny viden på området bliver til-
gængelig. Værdierne er lydekspone-
ringsniveauet akkumuleret over 2 ti-
mer.  
 
Menneskelige aktiviteter, som giver 
anledning til impulslyd, planlægges 
på en sådan måde, at direkte skade-
lige virkninger på sårbare populatio-
ner af havdyr i videst muligt omfang 
undgås både i rum, tid og niveau, og 
at påvirkningerne ikke vurderes at 
have langsigtede negative effekter 
på populationsniveau.  
 
Aktiviteter fra Forsvarsministeriets 
underliggende myndigheder, som 
medfører impulsstøj i havmiljøet, 
bliver så vidt muligt vurderet og til-
passet for at reducere en mulig ne-
gativ effekt på havdyr under habitat-
direktivet, så længe dette ikke stri-
der mod forsvarsformål eller den na-
tionale sikkerhed. Forsvaret anven-
der gældende NATO-standarder, når 
der foretages miljøvurderinger.  
 
I forbindelse med udførelsen af seis-
miske forundersøgelser gennemfø-
res tilstrækkelige afværgeforanstalt-
ninger i overensstemmelse med 
Energistyrelsens vejledning om stan-
dardvilkår for forundersøgelser til 
havs.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet bidra-
ger til arbejdet regionalt og i EU ved-
rørende fastsættelse af tærskelvær-
dier og god miljøtilstand og arbejder 
for, at omfanget af undervandsstøj 
er i overensstemmelse hermed.  
 
Miljømål for lavfrekvent lyd 
(D11C2):  
 
Der mangler endnu tilstrækkeligt 
fagligt grundlag for at vurdere, om 
lavfrekvent lyd har effekt på popula-
tionsniveau. Operationelle miljømål 
opstilles derfor med henblik på at 
øge vidensniveauet. Operationelle 
miljømål:  
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I forbindelse med tilladelse til aktivi-
teter på havet, der kræver en miljø-
konsekvensvurdering, fremmer god-
kendelsesmyndigheden, at indregi-
streringer om impulsstøj indrappor-
teres til Miljøstyrelsen (overvåg-
ningsprogram).  
 
Miljø- og Fødevareministeriet vil 
gennem øget overvågning forbedre 
vidensniveauet om omfanget og ni-
veauer af lavfrekvent støj i Øster-
søen og Nordsøen. 

Tabel 7-1 Tabellen viser havstrategidirektivets 11 deskriptorer og der redegøres for hvordan projektet påvirker  havstrate-
gidirektivets deskriptorer. 

Projektet udføres i 2023. Der er ikke kendskab til anlægsarbejder der har overlappende anlægsfase. Såfremt der foretages 
anlægsarbejder i Guldborgsund samtidig med dette projekt, vurderes disse ikke at kunne medføre kumulative virkninger på 
de 11 deskriptorer, da påvirkningen af disse er helt lokal omkring projektet og midlertidige. 

Det konkluderes, at optrækning af kablet og eventuelle utilsigtede hændelser i form af blow-out og spild af olie til marine 
recipienter ikke vil påvirke havområderne og derfor ikke vil ændre på havområdernes nuværende miljøtilstand eller forhin-
dre opfyldelse af de fastsatte miljømål. 

 

7.2 Vandplaner og lov om vandplanlægning 
7.2.1 Relevant lovgivning 

7.2.2 Vandplanlægningsloven  

Søer, vandløb, kystnære farvande og grundvandsforekomster er inddelt i vandområder, og Miljø- og Fødevareministeriet 
har udarbejdet vandområdeplaner for disse områder. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske 
vandmiljø, og de skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's 
vandrammedirektiv6. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I dansk lovgivning er dette implemen-
teret gennem lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017), som er grundlag for vandområdeplanerne. Loven be-
skriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god miljøtilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, når både 
den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle 
EU-landenes vandområder: vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand skal have ”god tilstand” i 2027.  De dan-
ske vandområdeplaner indeholder således ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.  
Miljømål, miljøtilstand, miljøkvalitetskrav og tærskelværdier for miljøtilstanden er angivet i:  
 

• Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).  
• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 

1625 af 19/12/2017).  
• Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kyst-vande, overgangsvande, og grundvand (BEK nr. 

833 af 27/06/2016).  
• Indsatsprogrammer for de enkelte vandområder er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandom-

rådedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019).  

 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
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Under Miljø- og Fødevareministeriet er det Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområ-
deplaner og indsatsprogrammer. Kommunerne udarbejder vandhandleplaner, der redegør for, hvordan kommunerne i de 
kommende år vil realisere indsatserne i de statslige vandområdeplaner. 
 

7.2.3 Overfladevand (kystvande) 

7.2.3.1 Eksisterende forhold  

Tilstand og målsætning i henhold til Vandområdeplan 2021-2027 

Natura 2000-planerne er koordineret med vandplanerne. Ifølge Vandrammedirektivet, må tilstanden af vandområderne 
ikke forringes og målopfyldelse må ikke forhindres.  

Projektområdets stamoplysninger findes i Tabel 7-2.  

Tabel 7-2. Stamoplysninger for projektområdet 

Parameter Værdi 

Vandområdedistrikt Sjælland 

Hovedopland Smålandsfarvandet 

DK vandområde ID 38 

Vandområdenavn Guldborgsund 

 

Den gældende vandområdeplan er "Vandområdeplan 2021-2027 for vandområde distrikt II Sjælland ". Vandområdeplanen 
fastsætter bindende mål for den økologiske og kemiske tilstand af overfladevand og grundvand i Hovedoplandet Smålands-
farvandet. 

Den økologiske tilstand i kystvandene vurderes på baggrund af forekomst og udbredelse af rodfæstede planter, fytoplank-
ton, bentiske invertebraters sammensætning og individtæthed (udtrykt vha. DKI indekset (Dansk Kvalitets Indeks) og fore-
komsten af nationalt specifikke stoffer. For hver af disse kvalitetselementer vurderes den økologiske tilstand ud fra en 
række veldefinerede kriterier. Der opereres med følgende kategorier: 

› Høj tilstand 
› God tilstand 
› Moderat tilstand 
› Ringe tilstand 
› Dårlig tilstand 
› Ukendt tilstand 

 
Der defineres en samlet økologisk tilstand baseret på disse kvalitetselementer. Endelig vurderes den kemiske tilstand i om-
rådet.  

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand ’Moderat’ i Guldborgsund og den 
kemiske tilstand er ’ikke god’  

Desuden er støtteparametrene lysforhold og iltforhold nu inkluderet i tilstandsbestemmelsen (Tabel 7-3) med kategorierne: 

› Understøtter god økologisk tilstand 
› Understøtter ikke god økologisk tilstand 
› Ikke relevant 
› Ukendt 

Tabel 7-3 Økologisk og kemisk tilstand i Guldborgsund som vurderet i basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 
(Miljøministeriet, u.d.). 
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Kategori Økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Fytoplankton Høj økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Rodfæstede planter Moderat tilstand 

Økologisk tilstand. Bentiske invertebrater (bunddyr) Ukendt tilstand 

Nationalt specifikke stoffer (MFS). Økologisk tilstand Ukendt tilstand 

Vandets klarthed Ikke anvendelig 

Kemisk tilstand  Ikke-god kemisk tilstand 

Lysforhold - støtteparameter Ukendt 

Iltforhold - støtteparameter Ukendt 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale Moderat tilstand 

 

 Målsætningen for dette område er, at der skal være ’God økologisk tilstand’ og ’God Kemisk tilstand’. Målsætningen er dermed ikke op-

fyldt for hverken den økologiske eller den Kemiske tilstand. 

Energinet er opmærksom på, at miljøkvalitetskravet for kviksølv i Biota er overskredet, ligesom Energinet er bekendt med, 
at dette er årsagen til, at områdets kemisk tilstand er vurderet til ikke god. 
Energinet vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at målingen er af kviksølv er foretaget i biota og ikke i selve sedimentet. 
 
Kviksølv har den egenskab, at det bindes til fedtvævet i organismer og opkoncentreres op igennem de trofiske niveauer, 
hvorfor man typisk vil finde forhøjede niveauer af kviksølv i fisk (som er mobile og kan flytte sig over betydelige afstande) og 
skaldyr som f.eks. blåmuslinger længe efter at regulerende tiltag for tilførslen af kviksølv til et område er trådt i kraft. Da 
kviksølv opkoncentreres op igennem de trofiske niveauer (hvoraf en hel del trofiske niveauer er ret så mobile), så siger den 
målte koncentration ikke nødvendigvis noget konkret om den faktisk koncentration i sedimentet helt lokalt som formentligt 
vil være betydeligt lavere, men indikerer at man skal være forpasselig med at indtage fisk og skaldyr fra et område med for-
højede værdier.  
 
Energinet tilfører ikke miljøskadelige stoffer til sedimentet og kan alene ændre på den lokale sammensætning af kviksølv i 
vandsøjlen ved ophvivling af sediment hvor kviksølv muligvis måtte være bundet til. Da der ikke tilføres yderligere kviksølv til 
miljøet, da koncentrationerne i sedimentet forventeligt er ret lave og ikke over afskæringskriteriet, så vil Energinets aktivite-
ter i havbunden ikke forhindre eller forringe områdets potentiale for at opnå sit miljømål. 
 
7.2.3.2 Vurdering af påvirkning overfladevand (kystvande) 

Det er vurderet at projektet ikke vil forhindre, at vandområdeplanens målsætninger om god økologisk tilstand kan opfyldes. Dette be-
grundes i følgende. 
 

7.2.3.3 Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Fytoplankton 

Risiko ved blow-out ved underboring - sedimentspredning 
Ved underboring af marine områder vil der som udgangspunkt ikke være en påvirkning af vandkvaliteten. Der er dog minimal risiko for 
blow-outs som kan påvirke koncentrationen af fytoplankton i området midlertidigt. Risikoen for blow-outs er mindst under havområ-
derne, hvor underboringen er længst væk fra start og slutpunkt, og hvor tykkelsen af dæklagene er størst. Opstår der alligevel blow-out 
stoppes underboringen med det samme.  

Optagning af eksisterende kabel - sedimentspredning 
Ved optagning af kablet frigives sediment til vandfasen, hvilket kan medføre en midlertidig næringsstoftilførsel i området som påvirkes af 
sedimentfanen, som kan påvirke koncentrationen af fytoplankton i området. Der er tale om en lille midlertidig tilførsel af næringsstof som 
ikke vil have en væsentlig effekt på fytoplankton i vandområdet. 
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Fytoplanktonkoncentrationen vurderes således ikke at blive påvirket væsentligt i anlægsfasen, hvis overhovedet. Desuden er der tale om 
en lokal og midlertidig hændelse som ikke vurderes at ændre tilstanden for kvalitetselementet fytoplankton.  
 

7.2.3.4 Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Rodfæstede planter 

Risiko ved blow-out ved underboring – tildækning/sedimentspredning 
Ved underboring af marine områder vil der som udgangspunkt ikke være en påvirkning af rodfæstede planter. Der er dog minimal risiko 
for blow-outs som kan påvirke de rodfæstede planter umiddelbart hvor blow-outet finder sted ved tildækning. Risikoen for blow-outs er 
mindst under havområderne, hvor underboringen er længst væk fra start og slutpunkt, og hvor tykkelsen af dæklagene er størst. Opstår 
der alligevel blow-out stoppes underboringen med det samme. Området der påvirkes, begrænser sig til ca. 5 m². Såfremt de rodfæstede 
planter går til som følge af den midlertidige tildækning af boremudder vil de efterfølgende relativt hurtigt genindvandre til området.  

Boremudderet kan sprede sig i vandfasen. En eventuel sedimentspredning vil ikke medføre tildækning af rodfæstede nedstrøms, som kan 
medføre at de går til, da der er tale om meget finkornet materiale i et område med en middel strømføring på 0,3 m/s. Da der er tale om 
et meget lille område som påvirkes midlertidigt vurderes det ikke at ændre tilstanden af kvalitetselementet.  
 

Optagning af eksisterende kabel – tildækning /sedimentspredning 
Havbunden og evt. ålegræs og anden rodfæstet vegetation vil blive påvirket direkte, der hvor kablet graves og trækkes op. De rodfæstede 
planter der findes i området, vil relativt hurtigt genindvandre efter anlægsfasen er ovre. Som beskrevet i foregående afsnit, vurderes op-
tagelsen af kablet ikke at have en væsentlig påvirkning på ålegræs eller anden rodfæstet vegetation i området. Da der er tale om et meget 
lille område som påvirkes midlertidigt vurderes det ikke at ændre tilstanden af kvalitetselementet. 

Sedimentspredning fra optagning af kablet vil medføre øget skyggeforhold i en meget begrænset periode på få timer (se bilag C). Som det 
også fremgår af bilaget, foregår sedimenteringen langsomt over en lang strækning (mere end 1,5 km) og grundet strømforholdene vil 
sedimenteringen dermed ikke medføre tildækning af rodfæstede planter i en grad at de går til.  

Da der er tale om et meget lille område som påvirkes midlertidigt vurderes det ikke at ændre tilstanden af kvalitetselementet. Det vurde-
res derfor samtidigt også, at NOVANAs ålegræs-overvågningsstation ca. 500 m nord for projektområdet og NOVANAs Overvågningspro-
grammet som helhed ikke vil blive påvirket at dette projekt.   
 

7.2.3.5 Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Bentiske invertebrater 

Risiko ved blow-out ved underboring – sedimentspredning/tildækning 
Ved underboring af marine områder vil der som udgangspunkt ikke være en påvirkning af bentiske invertebrater. Der er dog minimal ri-
siko for blow-outs som kan påvirke de bentiske invertebrater umiddelbart hvor blow-outet finder sted. Risikoen for blow-outs er mindst 
under havområderne, hvor underboringen er længst væk fra start og slutpunkt, og hvor tykkelsen af dæklagene er størst. Opstår der alli-
gevel blow-out stoppes underboringen med det samme. Området der påvirkes, begrænser sig til ca. 5 m². Såfremt de bentiske invertebra-
ter går til som følge af den midlertidige tildækning af boremudder vil de efterfølgende, relativt hurtigt genindvandre til området. Da der er 
tale om et meget lille område som påvirkes midlertidigt vurderes det ikke at ændre tilstanden af kvalitetselementet. 

Optagning af eksisterende kabel -sedimentspredning/tildækning 
Havbunden bliver påvirket direkte, der hvor kablet graves og trækkes op. Som beskrevet i afsnit 9.5.1.2.5, vurderes optagelsen af kablet 
ikke at have en væsentlig påvirkning på bundfaunaen i området, da den direkte påvirkning forventes at være en meget lille del af det sam-
lede areal, som ikke vurderes at ændre tilstanden for dette kvalitetselement. 
 

7.2.3.6 Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Nationalt specifikke stoffer og kemisk tilstand 

Risiko for udslip af olie fra de eksisterende kabler under demonteringen 
I forbindelse med fjernelse af de eksisterende kabler kan der ske spild med olie. På optagningsfartøjet vil der dog være en beredskabs-
plan, hvis oliespild skulle forekomme. Det er ikke muligt at tømme alt olien fra kablerne. Fra tidligere og lignende projekter vides det at 
mellem 95-99% af den frie olie i kablerne kan tømmes. Derfor kan der være en risiko for at der kan være op til 55 l fri olie tilbage i kab-
lerne (0,05 l/m olie på en 1.100 m strækning), som primært er bundet til papiret i kablerne. Olietypen der er benyttet, er Indopol H7 (CAS: 
9003-29-6). I tabel 9-4, findes en række fysisk/kemiske egenskaber er beskrevet, samt en oversigt for nogle egenskaber som er vurderet 
vigtige i forhold til en konsekvensvurdering. 

Søkabelsystemerne blev taget i drift i hhv. 1959 og 1974, og med forventede levetider på mellem 25 til 30 år, er kablerne betydeligt for-
ældet, og udgør en væsentlig risiko for lækager. Kabelsystemerne burde være udskiftet tilbage i hhv. 1989 og 2004 og jo længere tid der 
går før disse udskiftes med nye PEX-kabelsystemer og dermed fjernes, des større er risikoen for fortæring af kablerne og dermed læk af 
olie til det omkringliggende miljø.  
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I de to kabler er der hhv. ca. 2.400 liter fri olie og ca. 3.900 liter olie bundet til papiret, hvoraf den frie olie udgør den største risiko ved et 
læk. Et groft estimat, som tager udgangspunkt i en jævn fordeling af de tilbageværende 55 liter fri olie vil være at der for hver meter kabel 
vil være ca. 0,025 liter fri olie per løbende meter kabel, i hvert kabel 

 

Kablerne er under tryk og trykket styres ved at indpumpe olie i kablerne. Ved et læk vil en olietank derfor øge indpumpningen af olie i 
kablet for at modsvare det tryktab en lækage vil forsage. Da der typisk kan være dages responstid, før systemet kan slukkes, så kan der 
potentielt, ved et læk, udpumpes betydelige mængder olie til det omkringliggende havmiljø. De 55 liter er derfor at betragte som en mini-
mal påvirkning i forhold til et spild fra en potentiel lækage. Sandsynligheden for en lækage af alle 55 liter olie er dog meget lille. For det 
første fordi olien vil være fordelt ud over hele kablets længde, ligesom olien vil være mindre viskøs i det kolde vand, og da kablerne ikke 
længere er under tryk, så vil trykket i vandet tilmed virke som en barriere mod frigivelse af olien til vandet. 
 

Der vil på optagningsfartøjet være en beredskabsplan for oliespild og udstyr, der skal forhindre/opsamle offshore udslip af restolie, hvis 
søkablet skulle blive beskadiget under optagningen (se beskrivelse heraf i projektbeskrivelsen).  

Tabel 7-4 Fysiske og kemiske egenskaber for Indopol H7. 

Egenskab Indopol H7 

Bionedbrydelighed Svært bionedbrydeligt 

Densitet 0,85 til 0,865 

Kinematisk viskositet (40°C) >100 cSt  

Damptryk <1 mbar (20°C) 

Opløselighed i vand Uopløselig i koldt vand 

Farve Klar. Farveløs. 

Flammepunkt >115 °C 

 

Tømningen af olie vil på land foregå i åben udgravning, hvorved eventuelle spild kan ses, håndteres og opsamles samt bortskaffes. Når 
kablerne trækkes ombord på optagningsfartøjet, vil den resterende olie i kablerne kunne frigives til havbunden og til havvandet. Hvis ka-
belenden ikke er dækket af sediment, kan olien meget hurtig sive ud og ende på havoverfladen.  

Olien har et flammepunkt (den laveste temperatur ved hvilken olien afgiver tændbare dampe) hørere end 115°C og fordamper derved 
ikke særlig nemt, hvis den når havoverfladen. Damptrykket for olien er angivet til <1 mbar (<0,1 kPa). Jo hørere flammepunkt, desto la-
vere er damptrykket. Dieselolie har for eksempel et flammepunkt på ca. 55°C og et damptryk på 0,4 kPa, hvorved Indopol H7 vil at have et 
endnu lavere damptryk og dermed svært ved at fordampe i havmiljøet.    

Oliens viskositet har stor betydning for vurderingen af spredning i tilfælde af udslip. Oliens kinematiske viskositet er angivet til >100 cSt 
ved 40oC. Vand har en kinematisk viskositet på 1 cSt ved 20°C. Ifølge tidsplanen for kabeloptagningen forventes det at foregå i januar og 
februar måned, altså nogle af de måneder med koldeste havtemperaturer. Det forventes at havtemperaturen på denne årstid må ligge et 
godt stykke under 10 grader.  

Da oliers viskositet bliver lavere ved højere temperaturer, vil viskositeten ved den koldere havvands- og havbundstemperatur være endnu 
højere. Hvis kabelenden er dækket af sediment, vurderes det, at olien med sin høje viskositet vil have svært ved at trænge igennem sedi-
mentet og op til havbunden. Det vurderes, at olie der afgives til havbundssedimentsedimentet potentielt kan frigives til havvandet, men 
afhængig af sedimenttykkelsen kan denne frigivelse til havvandet være begrænset og måske tage mange år. I sedimentet vil der kun fo-
regå en begrænset biologisk nedbrydning af olien, da olien har en lav biologisk nedbrydelighed.  

På trods af oliens egenskaber, der betyder at den vil være til stede i havbundsmiljøet i lang tid inden den eventuelt ender på land, vurde-
res det at der er tale om en så lille mængde olie der potentielt kan spildes over et stort areal, at den ikke vil påvirke havpattedyr, fiske- og 
fugleliv væsentligt dvs. påvirkningen vil i givet fald være for enkeltindivider og ikke i et omfang der kan medføre skade på bestandene i 
området.  

På grund af den ringe mængde olie der kan udslippe til miljøet, er der ikke risiko for at der vil være en væsentlig bioakkumulering. Hvis 
kabelenderne er dækket af sediment i løbet af størstedelen af optrækningsarbejdet, vil den største påvirkning af havvandsmiljøet dermed 
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komme når kablet trækkes det sidste stykke fra havbund til havoverflade. Olien der potentielt kan nå at spildes direkte i havvandet, vur-
deres derfor som værende væsentligt mindre end den samlede mængde på 55 liter olie, ligeledes vil det meste af denne olie være bundet 
til papir i kablet, hvorved det ikke nemt spildes. Der vil på optagningsfartøjet være en beredskabsplan for oliespild og udstyr, der skal for-
hindre/ opsamle offshore udslip af restolie, hvis søkablet skulle blive beskadiget under optagningen. Olie der potentielt kunne blive frigi-
vet til vandsøjlen, vil ske i forbindelse med selve optrækningspunktet hvor kablet går fri af havbunden. Almindelige fysiske kemiske egen-
skaber af olien, som er lettere end vand, vil tilsigte at olien stiger vertikalt i vandsøjlen, og derfor automatisk vil blive inddæmmet af den 
udlagte flydespærre, identificeret, opsamlet og fjernet fra havmiljøet. Grundet den ringe mængde olie der kan spildes, vurderes det at der 
ikke er risiko for at påvirke kvalitetselementerne navnlig da der udlægges flydespærre. 

 
Risiko for blow-out ved underboring - frigivelse af miljøfarlige stoffer ved sedimentspredning 
Ved underboring af marine områder vil der som udgangspunkt ikke være en påvirkning af vandkvaliteten. Der er dog være en minimal 
risiko for blow-outs. Risikoen for blow-outs er mindst under havområderne, hvor underboringen er længst væk fra start og slutpunkt, og 
hvor tykkelsen af dæklagene er størst. Opstår der alligevel et blow-out stoppes underboringen med det samme. 

Til boremudder tilsættes additiver for at opnå den rigtige viskositet til den specifikke underborings underlag. Disse additiver kan inde-
holde miljøfremmede stoffer der potentielt kan påvirke vandmiljøet og arter. De specifikke produkter der bruges som additiver kendes 
først når der er udpeget en entreprenør til projektet. I projektet vil der kun bruges additiver der er accepterede af Miljøstyrelsen og som 
er påvist som ikke skadelige overfor vandmiljøet, flora og fauna. Det vurderes generelt, at der for de additiver der benyttes, ikke vil være 
en effekt på hverken grundvand, overfladevand, jordlevende organismer eller planter og dyr (projektbeskrivelse) (DHI, 2021).  

 
Optagning af eksisterende kabel – Frigivelse af miljøfarlige stoffer ved sedimentspredning.  
Der graves i havbund uden for havneområder. Der er ingen kendskab til eller forventning om at der vil forefindes et væsentligt indhold af 
miljøfremmede stoffer i havbundsmaterialet som kan medføre en tilstandsændring af kvalitetselementet i forbindelse med sediment-
spredning ved optagning af det eksisterende kabel.    

 
Samlet vurdering 
På denne baggrund vurderes projektet samlet set, inklusiv de utilsigtede hændelser ved oliespild eller blow-out, ikke at være til hinder for 
målopfyldelsen for god kemisk tilstand og god økologisk tilstand for miljøfremmede forurenende stoffer (MFS). 

 
7.3 Bilag IV arter 

Bilag IV-arter er arter, der er opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV, for hvilke der er en særlig beskyttelse. Principperne for beskyt-
telsen er: 

Der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for visse dyrearter, de 
såkaldte bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- 
og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet). 

Der må ikke gives tilladelse eller vedtages planer, der kan ødelægge bilag IV-plantearter. Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige til-
fælde. Bilag IV-arterne er beskyttede både i og udenfor Natura 2000-områderne, og har ofte § 3-natur som levested. 

Da bilag 4 arter er særligt beskyttede arter, så er det offshore projektområde vurderet i forhold til potentialet som levested for relevante 
marine bilag IV-arter.  

7.3.1 Marsvin  

Undersøgelser udført for marsvin viser at både skibstrafik og undervandsaktivitet kan skræmme dyrene væk fra et område (Nabe-Nielsen, 
2014).  

Marsvin må formodes at opholde sig og søge føde i hele Guldborgsund, inklusiv tæt på projektområdet. Projektet er ikke forbundet med 
undervandsstøjende aktiviteter, der kan medføre høreskader hos marsvin. Marsvin bevæger sig over store afstande i deres fødesøgning, 
og derfor har arten gode muligheder for at søge væk fra området, og derved vurderes det at arbejdet ikke vil påvirke individer væsentligt 
og områdets økologiske funktionalitet for arten kan opretholdes.  
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8. Sammenstilling af projektets anlægsarbejde og drift 
Nedenfor fremgår skematiske oversigter og sammenstillinger af optællinger og mængder for arealbehov, materialer og af-
fald for hhv. anlægs- og driftsfaserne. Nogle af arealerne er opmålt i GIS-værktøj og fremgår ikke andre steder i teksten. 
 

8.1 Arealbehov 
8.1.1 Anlægsfase 

Tabel 8-1 Oversigt over arealbehov ved anlægsarbejderne 

Beskrivelse Areal 
Midlertidige adgangsveje (4 m brede) 3.700 m2 

Midlertidige arbejdsarealer 53.000 m2 (inkl. traceer over sundet) 
Midlertidige oplagspladser 4.400 m2 
Skurby 2.000 m2 (forventet) 
I alt midlertidige arealer 63.000 m2 

 
8.1.2 Driftsfase 

Nedenfor er listet omfanget af de arealer, der fysisk inddrages eller frigøres for elanlæg, samt opgørelse for de arealer, der 
omfattes eller frigøres fra servitutbestemmelser. Nogle af arealerne er opmålt med GIS-værktøj og fremgår ikke andre ste-
der i teksten. Som det fremgår af Tabel 8-2, frigøres der knap 4.800 m2 areal, der kan anvendes til andet formål. Samtidig 
bliver servitutbelagt areal reduceret med 31.000 m2 efter projektets gennemførelse. 
 

Tabel 8-2 Oversigt over arealbehov ved drift 

Beskrivelse Areal 
Arealerhvervelse (fysisk)  
Nyt kabelstativ 10 m2 
Arealerhvervelse (servitutareal)  
Fjernelse af eksisterende kabler  -2.660m2 

Nyt kabel 2.975 m2 

I alt 315 m2 

 

8.2 Materialer 
8.2.1 Anlæg 

Det samlede materialeforbrug er listet i Tabel 7-3 og den samlede mængde af materialer, der fjernes som følge af projektet, 
er listet i Tabel 7 4. 

Tabel 8-3 Oversigt over mængder af forbrugt materiale       Tabel 8-4 Oversigt over mængder af fjernet materiale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Materiale Mængde i alt 
Aluminium 28 ton 

Sand 150 m3 

Boremudder 6.200 m3 

PE (foringsrør) 38 ton 
Jernbeton 0,72 m3 

Stål 3 ton 
Zink 180 kg 

Kompositmateriale 
 (glasfiber og silikonegummi) 

144 kg 

Materiale Mængde i alt 
Olie 2.500 l 

Bunden olie (i papir) 4.000 l 
Kobber 53,5 ton 

Bly 27 ton 
Bronze 4,25 ton 

Jutegarn og bitumen 19,75 
Stål 6 ton 

Jernbeton 3 m3 
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8.2.2 Drift 

Der anvendes ikke materialer i driftsfasen. 
 

9. Tidsplan 
Nedenfor er tidsplanen angivet i overordnede træk: 

Periode Aktivitet 

2023  

April Etablering af skurby, udlægning af køreplader, etablering af arbejds-
arealer 

April-maj Underboringer i sundet 

April-maj Etablering af fundamenter til kabelstativer 

Juni Kabelgravning og underboringer på land 

Juni Kabeltrækning 

Juli Etablering af kabelstativer 

Juli-August Etablering af endemuffer 

August Tests 

September Idriftsættelse af nyt kabelanlæg 

September Opstart – Sanering af udtjente elanlæg 

September Udtagning af olieprøve fra kabel og analyse 

Oktober Tømning af kabler for olie 

Oktober-Novem-
ber 

Frigravning af kabler på land og i strandeng 

Oktober-Novem-
ber 

Optagning af søkabel i Guldborgsund 

Oktober-Novem-
ber  

Optagning af kabel på land til kabelovergangsstationer Nordlolland og 
Vestfalster. 

December Reetablering af opgravet land og strandeng 
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10. Bilag 
A. Oversigtstegning 
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B. Notat vedrørende FloaTEM 
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1 Indledning og formål 

Energinet planlægger at lægge et el-transmissionskabel under Færgestrøm ved Farøbroen og un-
der Guldborgsund ved Nykøbing-Falster. Det påtænkes at etablere underføringen som boring. 
Dertil anvendes boremudder, der indeholder bentonit. For det tilfælde, hvor der i en uheldssitua-
tion sker jordbrud og bore- mudder derved trænger til overfladen, kan boremudderet nå op til 
hhv. Færge- sund og Guldborgsund. Denne uheldssituation kaldes (ikke helt korrekt) ofte også 
som "blow-out". 

 

Som en del af ansøgningen til miljøgodkendelse ønskes belyst, hvad konsekvensen af et så-
dant udslip kan være for koncentration af suspenderet stof i hhv. 

Færgestrømmen og Guldborgsund. Miljøforholdene i disse farvande er af særlig interesse 
på grund af Natura2000 områder, hvor udpegningsgrundlag er gråsæl og marsvin. 

 

2. Metode 

Bentonittens specielle egenskaber gør det meget vandskelligt på teoretisk vis at vurdere på-
virkning ved en udledning af bentonit til havet. Derfor er det valgt at gennemføre forskellige 
scenarier, der indrammer udfaldsrummet. 

› Momentan blanding af bentonit i farvandet 

› Bentonit fjernes mekanisk fra havbunden 

› Bentonit ligger på havbunden og eroderes af strømhastigheden. 

 

2.1 Strømhastigheder 

Strømhastigheder i Færgestrømmen er modelleret i (COWI, 2014) i forbindelse med un-
dersøgelserne for den nye Storstrømsbro. En typisk strømhastighed i Storstrømmen er 
blevet fundet til 0,4 m/s (1 knob), se Figur 2-1. 

 

 

 

Figur 2-1 Strømrose over et års strømmålinger i 10,1 m’s dybde (april 2012-april 2013) (fra COWI, 
2014) i Storstrømmen, øst for Farøbroen. 

Målingerne er fra en position i Storstrømmen øst for Farøbroen, men antages også at 
beskrive strømforholdene i Færgestrømmen. Det kan forventes at ha stighederne i Fær-
gestrømmen generelt er lidt laverer end i Storstrømmen, og derfor er aflæsningen fra 
ovenstående strømrose valgt "lidt til den lave side". 
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I Guldborgsund er strømhastigheden blevet målt ved Kong Frederik IX's Bro i 2010 og 
2005 (NIRAS, 2010) med typiske værdi på omkring 0,3 m/s. 

2.2 Udledningspositioner 

I Færgestrømmen antages det at uheldet vil ske ved Nordkysten (mod Sjælland) på randen 
af sejlrende på en vanddybde på ca. 8 m 

I Guldborgsund antages det at der under uheldet udledes syd for Nykøbing Fal- ster tæt i 
løbet ved en vanddybde på ca. 2 m. 

2.3 Sedimentbeskrivelse 

Følgende oplyses af (Bentoniet, 2021) og af Energinet 27/8/21 (Stine Rabech Nilsen, pers.comm): 

Bentonit består af lermineralet montmorillionite. Der er dermed tale om plade- formede korn med 
en gennemsnitlig diameter på ca. 1 µm og en tykkelse på 1 nm. Bentonit leveres i sække som 
pellets eller pulver og blandes med rent vand på blandeanlæg. Den typiske dosering er 40-45 
kg/m3 (fx produktet Bentoniet – HV). (Wikipedia, 2021) oplyser at friskblandet bentonit har en 
densitet på mel- lem 1,03 – 1,10 g/ml. I nærværende analyse anvendes værdien på 1,06 g/ml som 
centralt estimat. Under boring stiger densiteten pga. blanding med udboret materiale (cuttings) 
op til 1,25 g/ml. Det antages at udboret materiale efter et evt. blowout vil sedimentere ud af 
blandingen og ikke følge bentonit-suspensionen. Der forudsættes i det følgende at en udlednings-
hændelse omfatter enten 5 m³, 10 m³ eller 30 m³ bentonit. 

Tabel 2-1 Densitetsparametre 
 

 
størrelse 

Densitet (g/ml) 

Lav Centralt Høj 

1 µm 1,03 1,06 1,10 
 

3. Resultater 

I det følgende angives resultater for den forventede stigning af koncentrationen af suspenderet 
stof fra de ovenstående uheldsscenarier. 

3.1 Momentan blanding 

Ved en tilførsel af 5 eller 10 m³ bentonit over en periode på 15 eller 30 m³ over 25 minutter anta-
ges det, at bentonitten i dette scenarie vil blandes over dybden, og at det vil blandes over en 
bredde på tværs af strømmen, der svarer til vand- dybden. 

Beregningerne for overkoncentrationerne på grund af bentonitudledning er beskrevet i nedenstå-
ende tabeller, hvor først massetransporten af bentonit (bento nitfluxen) beregnes. Derefter bereg-
nes vandføringen som modtager bentonitten. Ved at dividere disse to transporter findes den resul-
terende middelkoncentration, som traditionelt angives i mg/L. 

Koncentrationerne er er beregnede for to udledningsmængder (5 m³, 10 m³ og 30 m³) og for to 
udledningsfarvande, Færgestrømmen og Guldborgsund. 

Det understreges at disse beregninger angiver forventede størrelsesordener for suspenderet stof. 
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Tabel 3-1 Momentan blanding i Færgestrømmen 

 

Ben- 
tonit- 
volu- 
men 

Va- 
rig- 
hed 

Bento- 
nitvo- 
lumen 
flux 

 
Den- 
sitet 

Ben- 
tonit 
mas- 
seflux 

Strøm- 
ha- 

stighed 

 
Dybde 

 
Bredde 

 
Vand- 
føring 

Kon- 
cen- 
tra- 
tion 

m³ min m³/s t/m³ kg/s m/s m m m³/s mg/L 

5 15 0,0056 1,06 5,9 0,5 8 8 32 180 

10 15 0,0111 1,06 11,8 0,5 8 8 32 370 

30 25 0,02 1,06 21,2 0,5 8 20 80 270 

 

Tabel 3-2 Momentan blanding i Guldborgsund 
 

Ben- 
tonit- 
volu- 
men 

Va- 
rig- 
hed 

Bento- 
nitvo- 
lumen 
flux 

 
Den- 
sitet 

Ben- 
tonit 
mas- 
seflux 

Strøm- 
ha- 

stighed 

 
Dybde 

 
Bredde 

 
Vand- 
føring 

Kon- 
cen- 
tra- 
tion 

m³ min m³/s t/m³ kg/s m/s m m m³/s mg/L 

5 15 0,0056 1,06 5,9 0,3 2 2 1,2 4900 

10 15 0,011 1,06 12 0,3 2 2 1,2 9800 

30 25 0,02 1,06 21,2 0,3 2 20 12 1770 

Tallene i tabellen er rundet til to betydende cifre 

 

Ovenstående scenarie kan betragtes som den øvre grænse af hvad der kan der teoretisk 
kan forventes ved de givne antagelser (worst case). 

3.2 Mekanisk fjernelse 

Antages at den spildte bentonit fjernes, f.eks. med en gravemaskine, over en periode på ca. 
2 timer og at der i denne oprensningsproces spildes ca. 50% af bentonitten, fremgår den 
resulterende øgning af koncentrationen af suspenderet stof efter tilsvarende beregninger af 
nedenstående tabeller. 

Figur 3-1 Blanding ved mekanisk fjernelse, Færgestrømmen 
 

Spild- 
procent 

Bento- 
nitvolu- 

men 

Varig- 
hed 

Bentonit- 
volumen 

flux 

 
Densitet 

Bentonit 
masse- 

flux 

Vandfø- 
ring 

Koncen- 
tration 

% m³ min m³/s t/m³ kg/s m³/s mg/L 

50 5 120 0,00035 1,06 0,37 32 12 

50 10 120 0,00069 1,06 0,74 32 23 

50 30 240 0,001 1,06 1,06 80 13 
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Figur 3-2 Blanding ved mekanisk fjernelse, Guldborgsund 

 

Spild- 
procent 

Bento- 
nitvolu- 

men 

Varig- 
hed 

Bentonit- 
volumen 

flux 

 
Densitet 

Bentonit 
masse- 

flux 

Vandfø- 
ring 

Koncen- 
tration 

% m³ min m³/s t/m³ kg/s m³/s mg/L 

50 5 120 0,00035 1,06 0,37 1,2 307 

50 10 120 0,00069 1,06 0,74 1,2 613 

50 30 240 0,001 1,06 1,06 12 88 

 

3.3 Fjernelse alene ved strømning 

Dette scenarie svarer til en "do-nothing" situation, hvor man efterlader bentonit- ten i vandløbet 
uden at røre ved den. Dermed svarer det til en situation, hvor udtrængning af bentonit til vandlø-
bet enten ikke kan identificeres (dårlig sigt i vandet, grøde, etc.) eller at udslippet ikke opdages. 

Efterlades bentonitten på bunden af sundene, vil den i kraft af sin særlige fysiske egenskaber blive 
liggende som en tung suspension, med ringe blanding med havvandet. En præcis beskrivelse af 
suspensionens blanding med åvandet vurderes derfor ikke muligt uden fysiske forsøg med den 
specifikke bentonitsuspen sion. 

Da dette i den nuværende situation ikke er muligt, gennemføres i stedet en konservativ tilnær-
melse af forholdene, idet bentonitsuspensionen antages at have samme egenskaber som vand 
(dette er konservativt) og at det dermed udeluk- kende er densitetsforskellene der forhindrer blan-
ding med havvandet. Effekter af bundfæstet bevoksning vil hindre blandingen og dermed reducere 
koncentrationer af suspenderet stof i sundene, men også forlænge påvirkningen tilsvarende. 

Teorien bag vertikal blanding på tværs af densitetsskilleflader i vandrette strømninger er beskrevet 
i (Pedersen, 1986). Vedrørende de detaljerede beregninger henvises til Bilag A. 

Beregninger bygger på ovenstående hastigheder, densiteter og dybder samt ved anvendelse af 
figurer og formler fra (Pedersen, 1986). Forholdet Ve/V mellem erosionshastigheden Ve og ha-
stigheden V findes grafisk som funktion af det densimetriske Froudes tal ved aflæsning. Denne 
kvotient multipliceres med en strømningshastighed i sundene (enten 0,5 m/s eller 0,3 m/s), og 
dermed bestemmes erosionshastigheden af bentonitlaget. Bentonitten medrives (eller eroderes) 
over skillefladen mellem sund og bentonit, se nedenstående illustration. 
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Figur 3-3 Illustration af bentonittens medrivning fra bunden af en strømning. 
 

I beregningen antages det at bentonitten lige efter udslippet ligger på havbunden i en 
bredde på hhv. 8 og 2 i Færgestrømmen og Guldborgsund og i en længde på 50 m for ud-
slip på 5 m³ og 10 m³. For udslippet på 30 m³ anvendes en bredde på 20 meter i begge 
sund. De resulterende stofkoncentrationer i sundene er beregnet ved at blande bentonit-
ten over hele vanddybden og over spil- dets bredde på havbunden (hhv. 8, 2 og 20m). 

Beregningerne er beskrevet i Bilag A og resultaterne er sammenfattet i Tabel 3-3. 

Tabel 3-3 Koncentration af bentonit i havvandet ved forskellige spildmængder og områder 
 

 Suspenderet stof (mg/L) 

5 m³ 10 m³ 30 m³ 

Færgestrømmen 30 60 200 

Guldborgsund 190 370 1100 

 
Ovenstående koncentrationer vurderes at være maksimale koncentrationer. 

3.4  Nedstrøms fortynding 

Nedstrøms vil koncentrationen aftage langsomt på grund af f.eks. 

› Langsgående dispersion 

I midten af strømningen strømmer vandet hurtigere end i siderne, derfor vil noget stof 
komme hurtigere frem end andet. Stoffet fordeles ujævnt over en længere strækning 
af strømningen. 
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› Sedimentation 

I stillestående dele af strømningen kan det suspenderede stof sedimente res. 

Ovenstående beregninger vil give anledning til nedstrøms fortynding af initiale koncentrationer. 
Fortyndingen afhænger af de aktuelle strømningsforhold, men de kan antages at fanen hurtigt 
breder sig på tværs af strømningen, typisk efter 10 gange bredden. I de givne situationer findes en 
fortynding: 

Færgestrømmen: Bredde: 1500m; initialbredde: 10m; Fortynding:1500/10=150 Guldborgsund: 
Bredde: 700m; initialbredde 10m; Fortynding: 700/10=70 

3.5 Sedimentation 

I stillestående dele af Smålandsfarvandet kan det suspenderede stof sedimente-res. Det forventes 
dog at sedimentation af bentonittens ler partikler ikke vil foregå i turbulente strømninger. Denne 
proces vurderes derfor ikke at være af be-tydning for bentonitkoncentrationens størrelsesorden. 

4. Konklusion 

Ovenstående beregninger er sammenfattet i nedenstående Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Resultattabel for forventede maksimale koncentrationer af bentonit (mg/L) i vandløbet (For hhv. 5 m³, -10 m³ - 
30 m³ spild). 

 

Scenario Færgestrømmen Guldborgsund 

Worst case (scen1) 200-400-300 5.000-10.000-2.000 

Fjernelse (scen 2) 10-20-10 300-600-100 

Lad stå til (blandbar) (scen 3) 30-60-200 190-370-1100 

Der forventes en nedstrøms fortynding i Færgestrømmen på 150 og i Guldborg- sund på 70 efter 
en nedstrøms afstand på ca. 10 strømningsbredder. 

Varigheden af alle ovennævnte hændelser er relativt kort, dvs. for de ovenstå- ende scenarier vil 
perioden indtil spildet er blevet fjernet fra havbunden være af størrelsesorden 1-2 timer. Selv om 
bentonitten vil være væsentlig mindre bland- bar end antaget i beregningerne (f.eks. med en faktor 
10), vil varigheden af spildet være af lille størrelsesorden (dage). En således langsommere medriv-
ning af bentonit fra havbunden til vandfasen vil medføre en tilsvarende reduktion af koncentratio-
nen af suspenderet stof i vandfasen. 

Med hensyn til Natura2000 områderne og deres udpegningsgrundlag sæl og marsvin vurderes 
følgende: 

Sæl: Sæler kan kortvarigt og lokalt blive påvirket, idet fødesøgningen er hæmmet af dårlig sigtbarhed 
på grund af suspenderet stof. Sælerne vil i den periode og det område, hvor fanen eksisterer, skulle 
undvige. 

Marsvin: Marsvin vil ikke påvirkes at reduceret sigtbarhed i vandet, da deres fødesøgning primært fo-
regår ved hjælp af ultralyd (sonar) og ikke synet. 
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6. Bilag A Hydrauliske beregninger for afsnit 3.3 

Forholdet mellem medrivningshastigheden Ve af de tunge bundvand op i åvandet der strøm-
mer med en hastighed V er beskrevet i (Pedersen, 1986). Her er Ve/V beskrevet empirisk 

som en funktion af nøgleparameteren densimetrisk Froudes tal F2
Δ,F, se Figur 5-1 

 

 

Figur 5-1 Empirisk sammenhæng mellem Froudes tallet og medrivningen Ve/V (Pe- dersen, 1986) 

Det densimetrisk Froudes tal F2
Δ,F er defineret på baggrund af friktionshastighe- den Uf: 
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2 

 
2 

𝐹𝐹2   = 𝐹𝐹   
𝛥𝛥,𝐹𝐹 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 

 

Hvor g: tyngdeacceleration (9,81 m/s2) y: lagtykkelsen af åvandet (2m) 

 

UF: Friktionshastigheden: 
 

 

 

𝑈𝑈𝐹𝐹 = √𝑓𝑓𝑖𝑖⁄  · 𝑉𝑉

Hvor fi/2: intern friktionskoefficient mellem tungt vand og let vand V: 
middelstrømhastighed i Storå 

 

Δ: normeret densitetsdifference: 

 

 

𝛥𝛥 = 
𝜌𝜌2 − 
𝜌𝜌1 

 

 

𝜌𝜌2 

 

Hvor ρ: Densitet af havvand(1) hhv. bentonit(2) 

 

Den interne friktionskoefficient bestemmes ligeledes empirisk som funktion af det Rey-
noldstallet Re,i , som bestemmes som 

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 = 
𝑉𝑉 · 
𝛥𝛥/2 

 

 

𝜈𝜈 
 

Hvor V: hastigheden (1 m/s) y: Vandstand (1 m), ν: kinematisk viskositet (1,3 10-6 m²/s). Med de an-
vendte værdier beregnes Re og dernæst aflæses fi/2 af diagrammet i Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Empirisk sammenhæng mellem Reynoldstallet og den interne friktionskoef- ficient (Pe-
dersen, 1986) 
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1 Baggrund 
I forbindelse med "Baltic pipe gasprojektet" har Energinet en §25 tilladelse fra 
Miljøstyrelsen dækkende landdelen af projektet: Fra Houstrup Strand til Faxe 
Syd. 

I tilladelsen er der bl.a. formuleret vilkår til boremudder: 

Boremudderprodukter, der anvendes i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejdet, skal være fri for stoffer, der i den aktuelle mængde kan 
forurene jorden, grundvandet, eller overfladevandet. 

Energinet har oplyst til Miljøstyrelsen, at de boremudderprodukter, der vil blive 
anvendt i forbindelse med underboringen af beskyttede naturområder med 
videre, ikke vil indeholde stoffer af type og/eller mængder, der kan forurene 
jorden, grundvandet, eller overfladevand, men have en kvalitet svarende de 
boremuddertyper, der er gængse i forbindelse med vandindvindingsboringer. 
Miljøstyrelsen fastholder dette ved vilkår for tilladelsen. Videre har 
Miljøstyrelsen indskærpet, at til brug for vurdering af stoffers betydning for og 
påvirkning af overfladevand og grundvand henvises til BEK nr. 1 625 af 
1 9/1 2/201 7. Til en vurdering af påvirkningen på jord henvises til Miljøstyrelsens 
jordkvalitets- og grundvandskvalitetskrav. Af indskærpelsen fremgår det videre, 
at Energinet skal fremsende dokumentation for, at de anvendte 
boremudderprodukter er svarende til materialer anvendt i forbindelse med 
vandindvindingsboringer. 

1.1 Anvendte borekemikalier 

Projektet er fordelt både i Jylland og på Fyn og Sjælland. Valg af kemikalier er 
bl.a. afhængig af forholdene under de enkelte etaper og entreprenørens 
erfaringer med de enkelte kemiske produkter. I Baltic Pipe Projektet har 
gasrørledningen en diameter omkring en meter. 

Anvendelsen af borevæsker er væsentlige elementer ved tunneleringsarbejdet, 
hvor borevæskerne bruges til to formål: 

• til støtte af skærehovedet (stabilisering af udgravningsfladen og 
transport af det udgravede materiale) bl.a. for at modvirke det højere 
tryk fra den omgivende jord 

• ringformet mellemrumssmøring til reduktion af friktion mellem rørets 
ydre overflade og den omgivende jord (gasrørets diameter er lidt 
mindre end diameteren på den udborede tunnel). 

Følgende kemikalier kan potentielt blive anvendt som additiver til borevæsken i 
projektet 

PLANTOGEL ECO 2 N 

Soda Ash (Halliburton) 

TUNNEL-GEL® PLUS 

PAC™-L [Fyn/Faxe] 

EZ-MUD® GOLD 

TUNNEL-LUSE 
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Tunnel-gel max 

Cebogel OCMA 

Barazan D 

PAC™-R 

Aqua-clear-PFD 

N-SEAL 

Hydro-pac 

TEQGEL 

Soda Ash (Heads Poland) 

Sodium Bicarbonat 

CMS LV 

TEQBIOXC 

Eurogel Xtra 

SUSPEND-IT 

DRILL-TERGE 

CLAY CUTTERTM PRO 

Hydraul-EZ 

Drilling Detergent (Drilltal) 

Bentoniet - HV 

XAN-BORE 

EZEE-PAC R 

TORQUE GUARD 

BARO-GEL 

REL PAC 

1.2 Anvendte betonkemikalier 
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Beton vil blive anvendt, hvis der er behov for stabilisering af borehullet. 
Generelt vil støbningen foregår i jordmatricen, men der kan være tilfælde, hvor 
kontakt med overfladevand ikke kan udelukkes. Det kan dog nævnes, at der 
cementprodukter ikke forventes anvendt ved underboring under vandløb. 

Følgende kemikalier er planlagt anvendt i dette arbejde: 

Cebo Drill Grout 

Blitzdammer HS 704 BV Baltic Pipe 

Dammer light 300 UW 

Centrament Stabi 520 

1.3 Andre kemikalier 

Følgende andre kemikalier er planlagt anvendt 

• Super Block 
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Oversigt over 
indholdsstoffer 

Blow-outs 
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2 Principper 
Der er taget kontakt til de enkelte leverandører af kemikalierne med henblik på 
at få så detaljerede sammensætningsoplysninger som muligt for de enkelte 
produkter. For de kemiske produkter, som indeholder organiske stoffer, er 
leverandørerne specifikt blevet anmodet om at bekræfte/afkræfte, at der er 
konserveringsmidler i produkterne. Derudover er leverandørerne af de 
uorganiske produkter blevet anmodet om at fremsende analyser (især for 
tungmetaller) af deres produkter samt analyser fra udvaskningstest. 

Vurderingerne er foretaget efter generelle principper, så de kan anvendes for 
samtlige etaper af etableringen af Baltic Pipe. Videre er der både foretaget 
vurderinger i forhold til mulig kontakt med overfladevand og til jord/grundvand. 
Ifølge Energinet vil flowback ikke forekomme, så generelt vil der kun kunne ske 
kontakt med overfladevand omkring blow-outs, når man borer under 
overfladevand, fx vandløb. 

Under udførelsen af styrede underboringer vil der altid være en risiko for blow
outs. Et blow-out er en utilsigtet hændelse, der søges forhindret og afhjulpet 
gennem grundig planlægning og omhyggelig overvågning. Derudover etableres 
også altid et godt kendskab til geologien inden underboringen iværksættes. 

Ved et blow-out presses boremudderet op i det terræn, som boringen føres 
under. Dette sker, når trykket bliver for stort, og der findes sprækker eller 
svagheder i jorden, som boremudderet kan bevæge sig op gennem. 

Risikoen for 'blow-out' øges med længden på underboringen, boringens 
diameter og jo nærmere borehullet er på jordoverfladen. Risikoen er derfor 
størst ved startpunktet og ved udmundingen af boringen. Andre faktorer har 
betydning for risikoen for blow-outs til overfladevand herunder geologien i 
området, højdeforskellen på start- og modtagepunkt, tilstedeværelse af artesisk 
vandtryk og højdeforskellen på startpunkt og vandløbsbund. 

Et vandløb vil i de fleste tilfælde blive krydset i eller tæt på det punkt, hvor 
boringen ligger dybest, og hvor risikoen for blow-out derfor er mindst. 
Underboringer vil altid krydse vandløbsbunden i en afstand, der er større end 1 
m under såvel den regulativbestemte som den faktisk opmålte vandløbsbund. 
Risikoen for blow-out kan generelt reduceres ved at gøre underboringen 
dybere, da der så er mindre risiko for, at der findes sprækker i jorden, som går 
hele vejen op til overfladen. 

Hvis uheldet er ude og der sker et blow-out under et overfladevand, kan 
boremudderet sive ud på bunden af overfladevandet, indtil trykket tages af 
boringen. Boremudderet vil lægge sig jævnt på bunden af et vandløb, da det er 
tungere end vand. Det boremudder, der er sivet ud på vandløbsbunden, søges 
fjernet (suget eller gravet bort). Opløselige stoffer i eventuelle rester af 
boremudder vil kunne diffundere ud i overfladevandet. 

Farlighedsscreening Der er foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i 
overensstemmelse med den metode, som blev anvendt i [1 7]. Her bliver 
stofferne inddelt i følgende grupper: 

Prioriterede stoffer I 

Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 

Gruppe li ikke prioriterede stoffer 
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• Uorganiske stoffer 

Principperne for vurderingerne er vist i nedenstående figur. 

Ja 

Case-by-ease 
ekspertvurdering 

Farlighedsscreening 

NeJ 

Ikke priorleret stof, 11 
Ikke mobft prioriteret 

stof, I 
Mobil prioriteret stof, la 

Figur 1 Flowdiagram over sortering af kemikalier i boremudder. Revideret 

fra [17]. 
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Risikovurdering af 
prioriterede stoffer 

Kronisk miljøgiftighed (fra [17]) 

Kronisk kategori 1: 

96 timer LC 50 (for fisk) S1 mg/I og/eller 

48 timer EC 50 (for krebs) S1 mg/I og/eller 

D� 

72 eller 96 timer ErC50 (for alger eller andre vandplanter) S1 mg/I. 

og stoffet er ikke-hurtigt nedbrydeligt og/eller den forsøgsmæssigt 
bestemte BCF �500. (eller, hvis ikke til stede, log Kow � 4). 

Kronisk kategori 2: 

96 timer LC 50 (for fisk) > 1 til S10 mg/I og/eller 

48 timer EC 50 (for krebs) > 1 til S10 mg/I og/eller 

72 eller 96 timer ErC50 (for alger eller andre vandplanter) > 1 til S10 
mg/I 

og stoffet er ikke-hurtigt nedbrydeligt og/eller den forsøgsmæssigt 
bestemte BCF �500. (eller, hvis ikke til stede, log Kow � 4). 

Kronisk kategori 3: 

96 timer LC 50 (for fisk) > 10 til S100 mg/I og/eller 

48 timer EC 50 (for krebs) > 10 til S100 mg/I og/eller 

72 eller 96 timer ErC50 (for alger eller andre vandplanter) > 10 til S100 
mg/I 

og stoffet er ikke-hurtigt nedbrydeligt og/eller den forsøgsmæssigt 
bestemte BCF �500. (eller, hvis ikke til stede, log Kow � 4). 

For de prioriterede stoffer (I og la) udføres der en risikovurdering. 

Ikke mobile stoffer (I): 

Kontakten mellem boremudderet og den omgivende jord vil under normale 
forhold kun have en begrænset størrelse. Koncentrationen i borevæsken (både 
vandfasen og faststof) sammenlignes med relevante EQS, eksisterende 
kvalitetskrav og/eller PNEC-værdier. Omfanget af en mulig overskridelse 
vurderes. Generelt vurderes stoftransporten fra boremudder til jordmiljøet dog 
at være meget begrænset grundet det højere jordtryk. 

Mobile stoffer (la): 

Koncentrationen i borevæsken (både vandfasen og faststof) sammenlignes 
med relevante EQS, eksisterende kvalitetskrav og/eller PNEC-værdier. 
Omfanget af en mulig overskridelse af grundvandskriterier vil blive vurderet ved 
et generelt diffusionsudtryk ud fra en antagelse om frigivet mængde til 
grundvand (MGw) per meter tunnel. Generelt vurderes stoftransporten fra 
boremudder til jordmiljøet dog at være meget begrænset grundet det højere 
jordtryk. 

Koncentration som funktion af tiden (t) efter frigivelse beregnes af: 
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Uorganiske stoffer 

M [Cx-v·t)2 y2 

] 
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C(x, y, t) = 

GW . e - 4·Dx·t I 4·Dy·t 
4·0·TI·t· f'if--=-o v...,x ...,y Equation 1 

hvor 

MGw frigivet mængde til grundvand (MGw) per meter tunnel 

Dx spredningskoefficienten i strømretningen beregnet som Dx 
= a ·vp 

[1 5] 

a den langsgående dispersivitet - beregnet som: a(m)=0, 1 ·x(m)1 • 02 

[ 1 5] 

Vp gennemsnitshastigheden i porevand = v/0 

v forholdet mellem vandflowet (Q) gennem tværsnitsarealet A, og 
arealet A; v=Q/A 

Dy er spredningskoefficienten vinkelret på strømretningen -
beregnet som Dy � 0.2·Dx [ 1 ] 

0 er jordens porøsitet. Den er her sat til 0,2 (kalksten) 

Beregningen udføres ved forskellige flowrater (vp) og afstande (x,y). 

De væsentligste uorganiske stoffer, der anvendes i borevæsken, er bentonit og 
natrium carbonat. Begge stoffer er vurderet som ikke kritiske i [ 1 7] (tabel 86). 

Derfor er det primært urenheder i form af tungmetaller, som bør vurderes. Her 
sammenlignes analysedata og eventuelt udvaskningstest for det kemiske 
produkt - i det omfang data er til rådighed - med kvalitetskriterier både for 
forurenet jord 0ordkvalitetskriterie, grundvandskvalitetskriterie) og 
overfladevand [29] og [30]. Hvis det er en overskridelse i grundvand, foretages 
der en vurdering af omfanget af dette ved samme beregning som for mobile 
stoffer. 
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3 Vurdering af produkterne 
Vores vurderinger er foretaget på det oplyste grundlag, hvilket vil sige, at 
når vi konkluderer, at der ikke er en risiko, så er det ud fra den viden, vi 
har haft tilgængelig for produktet. 

3.1 Additiver til borevæsken 

Borevæsken vil have kontakt med jordmiljøet under tunneleringen. 

Vurderingerne af de enkelte kemiske produkter fremgår af bilagene A - CC. 

Generelt forekommer der ingen overskridelser af jordkvalitetskriterierne af 
stoffer. Det er dog fundet, at flere af produkterne har et barium indhold, der er 
over jordkvalitetskriteriet. Det vurderes dog i disse tilfælde, at der - hvis der 
forekommer en reel overskridelse af jordkvalitetskriteriet for barium - at den vil 
være af meget begrænset omfang, dels på grund af, at kun en lille del af 
produktet reelt efterlades i jorden efter borearbejdet, og dels fordi mobiliteten af 
barium i jord generelt er meget lav, så længe der ikke bores i jorde med lav pH. 

Videre vurderes de planlagte additiver til borevæsken generelt til ikke at 
udgøre en risiko for grundvand. For enkelte af produkterne kan en lokal 
overskridelse af grundvandskriteriet dog forekomme. Det drejer sig om 
følgende produkter: 

EZ-MUD® GOLD: Kun tæt på tunnelrøret (<9 meter) vil der kunne forekomme 
uacceptable koncentrationer af nogle af indholdsstofferne i grundvandet -
se Bilag I 

TUNNEL-LUSE: Der vil tæt på tunnelrøret (<10 meter) kunne forekomme 
uacceptable koncentrationer af nogle af indholdsstofferne i grundvandet -
se Bilag L. 

TEQGEL: Meget lokalt omkring boringen vil der kunne forekomme 
overskridelser af grundvandskriteriet for molybdæn 

Cebogel OCMA: Meget lokalt omkring boringen vil der kunne forekomme en 
mindre overskridelse af grundvandskriteriet for molybdæn 

CLAY CUTTER™ PRO: Det kan ikke udelukkes, at produktet tæt på boringen 
(< 13 meter) vil kunne give anledning til en overskridelse af 
gru ndvandskriteriet 

TORQUE GUARD: Det kan ikke udelukkes, at produktet lokalt (< 9 meter) vil 
give anledningen til, at der vil kunne forekomme uacceptable 
koncentrationer i grundvandet af et biocid, som er indeholdt i produktet 

Der vil ikke være kontakt med overfladevand under tunneleringen og kun ved 
uheld (blow-out) under overfladevand, fx et vandløb, vil der kunne forekomme 
kontakt med overfladevand, hvorved boremudder vil kunne sive ud i 
overfladevandet og lægge sig på bunden af overfladevandet. Boremudderet vil 
blive søgt hurtigt fjernet ved fx sugning eller gravning. 

Eventuelle rester af boremudderet vil kunne indeholde stoffer, som kan frigives 
til overfladevandet. Generelt vurderes det, at en eventuel eksponering af 
overfladevand vil være kortvarig, hvorfor det er vurderet primært relevant at 
forholde sig til kortidskvalitetskravet (KVKK) til stofferne. Hvis der stik mod 
planer og hensigter sker et blow-out til overfladevand, kan det ikke udelukkes, 
at følgende kemikalier kan give anledning til effekter på vandmiljøet: 
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EZ-MUD-GOLD: Ved et blow-out under et overfladevand kan det ikke 
udelukkes, at en urenhed fra produKtet kan give anledning til effekter på 
vandmiljøet. Det er konservativt vurderet, at KVKK kan blive overskredet 
med en faktor 4-5. 

Tunnel-Lube: Ved et blow-out under et overfladevand kan det ikke udelukkes, 
at et biocid i produktet kan give anledning til effekter på vandmiljøet. Det er 
konservativt vurderet, at PNEC(kronisk, akut) kan blive overskredet med en 
faktor 645. 

Drill-Terge: Ved et blow-out under et overfladevand vil kunne forekomme 
koncentrationer over PNEC(Kronisk) (ca. en faktor 2,5) medens PNEC(akut) 
næppe vil blive overskredet. 

CLAY CUTTER™ PRO: Ved et blow-out under et overfladevand vil både 

PNEC(Kronisk) og PNEC(akut) kunne blive overskredet i væsentligt omfang 
- op til ca. 3000 gange (kronisk) og op til ca. 300 gange (akut). 

Hydraul-EZ: Ved et blow-out under et overfladevand vil kunne forekomme 
koncentrationer under en faktor 1,4 over både VKK og KVKK 

Bentoniet HV: Ved et blow-out under et overfladevand vil kunne forekomme 
koncentrationer en faktor 5-6 over VKK medens KVKK næppe vil blive 
overskredet. 

XAN-BORE Ved et uheld - det vil sige et blow-out - kan der forekomme 
koncentrationer lokalt over ca. 3-7 over VKK og ca. 3-4 over KVKK. 

TORQUE GUARD: Ved et uheld - det vil sige et blow-out - kan der lokalt 
omkring udslipspunktet forekomme koncentrationer op til en faktor 7 44 over 
VKK og ca. en faktor 74 over KVKK. 

Baro-Gel: Ved et blow-out under et overfladevand vil kunne forekomme 
koncentrationer på en faktor 2 over VKK medens KVKK næppe vil blive 

overskredet. 

3.2 Cementprodukter 

Anvendelsen af cementprodukter er ikke en del af selve borearbejdet, men der 

kan der være behov for at anvende dem efterfølgende til lukning af borehullet 
mellem rør og det omgivende miljø. Disse vil selvfølgelig hærde, hvorefter 
frigivelsen af stoffer vil være minimal, men inden produktet er helt hærdet, kan 

en mindre frigivelse ikke udelukkes. 

Ved tunnelarbejde på land, kan der således være kontakt mellem 
cementproduktet og jordmiljøet, men der vil ikke være kontakt med 

overfladevand. Ved offshore tunnelering vil der kunne være kontakt mellem 
cementproduktet og havvand/havvandssediment. 

Følgende cementprodukter er planlagt anvendt: 

Cebo Drill-Grout 

Blitzdammer HS 704 BV Baltic Pipe 

Dammer light 300 UW 

Centrament Stabi 520. 

Vurderingerne af disse er givet i bilag DD-GG. 
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Det kan ikke udelukkes, at Blitzdammer HS 704 i en afstand på op til 8-9 meter 
fra støbningen vil kunne give anledning til en overskridelse af 
grundvandskriterierne. 

Beton baseret på Dåmner light 300 UW er vurderet til ikke at udgøre en risiko 
for jordmiljøet, men - som følge af indholdet af Centrament Stabi 420 - bør 
produktet bør ikke anvendes ved mulig kontakt til overfladevand. 

3.3 Andre produkter 

Som en del af beredskabet ved et eventuelt blow-out, planlægges Super Block 
at blive anvendt til hurtigt at kunne stoppe spredningen af boremudder. Dette 
produkt er vurderet i bilag Bilag GG. Det er vurderet, at produktet ikke vil 
udgøre en risiko for miljøet ved kontakt til jord og grundvand. Det kan ikke 
udelukkes at der vil være en mindre overskridelse af PNEC-værdien for en 
sandsynlighed urenhed (restmonomer) i polymeren, hvis det kommer i kontakt 
med overfladevand. 
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Bilag A Vurderinger af stoffer, der 

indgår i flere af produkterne 

En række stoffer indgår i flere af produkterne, og  i stedet for at gentage 
stofvurderingerne er der i dette bi lag udført en generel vurdering af disse 
stoffer. 

Vurder ing af ofte anvendte i ndho ldsstoffer 
STOF 1 : Bentonit Bentonit (1 302-78-9) er et uorganisk stof. Stoffet vurderes ti l  
(1 302-78-9) i kke at være kritisk for g rundvand - jævnfø r Tabel B6 i [ 1 7] . 

Der er ikke formuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. 
Samlet vurderes stoffet ti l ikke at være kritisk for jord og 
grundvand. 

STOF 2: Kvarts Kvarts ( 1 4808-60-7) er et uorganisk stof. Stoffet vurderes ti l 
(1 4808-60-7) ikke at være kritisk for grundvand - jf. Tabel B6 i [1 7] . Der er 

angivet en notificeret klassificering for stoffet på:  Carc. 1 A ,  
Muta. 2 men det vurderes ikke at være relevant for 
eksponeringen ved den planlagte anvendelse, som er i 
opslemmet form, da klassificeringen er relevant ved potentie l  
human eksponering t i l  støvformer af stoffet. 
Der er ikke formuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. 
Samlet vurderes stoffet t i l  ikke at være kritisk for jord og 
grundvand. 

STOF 3:  Sodium Sodium carbonat ( 497-1 9-8) er et uorganisk stof. Stoffet 
carbonat ( 497-1 9- vurderes ti l ikke at være kritisk for grundvand - jf. Tabel B6 i 
8) [1 7] . 

Stoffet b lev således vurderet som ikke problematisk, da det er 
naturl igt forekommende i høje koncentrationer, samt ikke 
relevant for grundvandskvaliteten. I forhold til overfladevand 
er stoffet hel ler ikke problematisk, da det er naturl igt 
forekommende i både hawand og ferskvand.  pH effekter af 
stoffet er negl igibelt grundet den naturl ige bufferkapacitet i 
overfladevand. 
Der er ikke formuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. 
Samlet vurderes stoffet ti l ikke at være kritisk for jord og 
grundvand. 

STOF 4: NaHCOa NaHCQ3 (1 44-55-8) er et uorganisk stof. 
(1 44-55-8) Stoffet er ikke klassificeret. 

Stoffet b lev vurderet i [1 7] som ikke problematisk for 
grundvandet. 
I forhold ti l overfladevand er stoffet hel ler ikke problematisk, 
da det er naturligt forekommende i både hawand og 
ferskvand. pH effekter af stoffet er negl igibelt grundet den 
naturl ige bufferkapacitet i overfladevand. 
Der er ikke formuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. 
Samlet vurderes stoffet ti l ikke at være kritisk for jord og 
grundvand. 
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STOF 5: Sodium Sodium carboxymethyl cel lu lose (9004-32-4) er et  organisk 
carboxymethyl stof. 
cel lulose (9004-32- Ifø lge Tabel 85 i [ 1 7] er stoffet på l isten over ikke-prioriterede 
4) stoffer (gruppe l i) . Dog er stoffet vurderet som et potentielt 

problematisk stof grundet en mul ig klassificering for at være 
potentielt kræft-fremkaldende . Det er dog næppe 
celluloseforbindelsen i sig selv, der er mul igt 
kræftfremkaldende, men mul ige forbindelser med andre 
stoffer (fx glyoxal fra andre boremudderkemikal ier) .  
Samlet vurderes dette stof ti l ikke at udgøre en  risiko hverken 
for jordmiljøet el ler overfladevand .  

STOF 6 :  Xanthan Xanthan gum ( 1 1 1 38-66-2) er et organisk stof. 
gum (1 1 1 38-66-2) Xanthan gum er en bio-polymer, der ifø lge Tabel 85 i [1 7] , er 

stoffet på l isten over ikke-prioriterede stoffer (gruppe l i ) .  Og 
yderligere er stoffet ikke CLP klassificeret. 
Stoffet er samlet vurderet ti l ikke at udgøre en risiko for vand-
el ler jordmiljøet. 

STOF 7: Carboxy Carboxy methylated starch (9005-25-8) er et organisk stof. 
methylated starch Stoffet er vurderet til at være i gruppe l i  jf. [1 7] , tabel 85, men 
(9005-25-8) dog på l isten over potentielt problematiske stoffer med en 

eventuel CLP-klassificering Carc. Cat 2 (notificeret) . Ved tjek 
af ECHA l iste over notificerede klassificeringer, er der dog 
ingen af de i alt 665 notificerede klassificeringer, der har 
angivet en klassificering med Carc. 1 4. 98% af samtl ige 
notificerede klassificeringer angiver ingen klassificering. 
Derfor vurderes det ,  at stoffet ti lhø rer gruppe l i ,  og at der ikke 
behøves at bl ive foretaget videre vurderinger af stoffet, idet 
det vurderes ti l  at være uproblematisk for mi ljøet (jord ,  
grundvand, overfladevand} og ikke at være et CMR-stof. 

STOF S: Carboxymethyl cel lulose (9000-1 1 -7) er et organisk stof. 
Carboxymethyl Stoffet er ikke et prioriteret stoffer jf. [1 7] , og yderl igere er 
cel lulose (9000-1 1 - stoffet ikke CLP klassificeret. 
7) 

Stoffet har mange anvendelser - fx i fødevareindustrien og 
rengøringsmidler. Stoffet indgår l igeledes på den såkaldte 
D ID-liste (Entry 2533) , som er en l iste over miljøvurderede 
stoffer, og som anvendes i forbindelse med vurderinger af 
mi ljømærkede rengøringsprodukter. Jævnfø r D ID-l isten,  så 
har stoffet en akut toksicitet E(L)C50 på 250 mg/L, det er 
potentielt bionedbrydeligt og har en PNEC (Ferskvand) på 1 O 
mg/L 
Dermed kategoriseres stoffet t i l  g ruppe l i og vurderes til ikke 
at udgøre en risiko for vand- el ler jordmiljøet. 
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Kemikalier til borevæsken 
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Bilag B Vurderinger af PLANTOGEL ECO 

2 N  

Vurdering af PLANTOGEL ECO 2N 
Producent Fuchs Schmierstoffe GmbH 

Friesenheimer Str. 
1 9681 69 Mannheim 

Anvendelse Skærehovedets leje og drev er forseglet mod jord- og 
vandindtrængning ved en kombination af tætninger, og 
smørefedt, der anvendes inde i skærehoveddrevet til smøring 
af drivmekanisme.  Til dette formål anvendes 1

1 PLANTOGEL 
ECO 2 N 11 fremsti l let af FUCHS. 

Anvendes ved I kke oplyst 
grundvandsboringer 
DoserinQ 0 ,5 tons (Faxe) - ikke en del af borevæsken 
Kontakt med Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes, men da 
jord/grund formålet med produktet netop er at hindre indtrængning af 

b l .a. grundvand ,  forventes frigivelsen af stoffer fra produktet at 
være negligibelt. 

I ndholdsstoffer Det har ikke været mul igt at erhverve præcise 
sammensætningsoplysninger for produktet. Men fø lgende er 
oplyst af Fuchs: 
Produktet er baseret på let bionedbrydelige fedtstoffer baseret 
på calciumsæbe (calciumsalt af fedtsyrer) og rapsolie t i l  total 
smøring. 
P roduktet er ikke CLP klassificeret. 
PLANTOGEL ECO 2 N er godkendt af EU-miljømærket 
(blomsten) .  Det ti lsvarende l icensnummer er DE/027/273 
(https://eu-ecolabel .de/fuer-unternehmen/produkte-und-
anbieter) og er baseret på Kommissionens beslutn ing (EU) 
201 8/1 702. 
Jævnfør kriteriedokumentet for smøremidler, så skal et 
m i ljømærket produkt overholde fø lgende: 
Der må ikke være ti lsat stoffer i koncentrationer over 0 ,01  % 
(vægt) med CMR-klassificeringer (H340; H350; H350i ;  H360F; 
H360D; H360FD; H360Fd; H360Df; H341 ; H351 ; H361 f; 
H361 d; H361 fd ; H362 ; H300; H31 O ;  H330) 
Produktets akvatiske toksicitet skal være højere end 1 000 
mg/L (akut) eller 1 00 mg/L (kronisk) 
De enkelte bestanddeles akvatiske toksicitet skal være højere 
end 1 00 mg/L (akut) el ler 1 0  mg/L (kronisk) 
Det samlede indhold af stoffer 
Med en akut akvatisk toksicitet > 1 O til s 1 00 mg/L el ler 1 
mg/L < kronisk akvatisk toksicitet s 1 O mg/L skal være under 
2% (vægt) 
Med en akut akvatisk toksicitet > 1 ti l s 1 0  mg/L eller 0, 1 mg/L 
< kronisk akvatisk toksicitets 1 mg/L skal være under 0,4 % 
(væQt) 
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Med en akut akvatisk toksicitet s 1 mg/L eller Kronisk akvatisk 
toksicitets 0, 1 mg/L skal indholdet være under 0, 1 % 
Det samlede i ndhold af stoffer klassificeret med H400 og/eller 
41 0 må ikke overstige 0,5xgrænsen for klassificering af 
produktet med H400 og/eller H41 0 .  For stoffer med en M 1 -
faktor på 1 svarer det til ,  at det samlede indhold ikke må være 
over 1 2,5%. Dette er dog automatisk opfyldt, hvis de 
ovennævnte krav om akvatisk toksicitet er overholdt 
M indst 95% af produktet skal være let-bionedbrydeligt 
( indholdet af kun potentielt bionedbrydelige stoffer må ikke 
overstige 5%, indholdet af ikke-bionedbrydelige og 
bioakkumulerebare stoffer må ikke overstige 0, 1 %) 

Tungmetal ler: 

Der er ingen oplysninger om tungmetal ler i produktet. 
Produktet er dog 1 00% organisk baseret, så der forventes kun 
et meget lavt indhold af tungmetaller i produktet. 
Konserveringsmidler el ler andre ti lsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserveringsmidler 
Vurderinger og Da produktet 
konklusion ikke er mobilt i jord ,  grundvand og overfladevand 

kan overholde alle krav til EU's kriteriedokument for 
mi ljømærkning af smøremidler (https://www.ecolabel .dk/-
/criteriadoc/3790) 
er oplyst ikke at indeholde konserveringsmidler 
vurderes produktet t i l  ikke at udgøre en risiko for m iljøet ved 
kontakt til jord ,  grundvand og overfladevand. 

1 Multiplikationsfaktorer for meget toksiske bestanddele i blandinger anvendes i 
henhold til artikel 1 0 i forordning (EF) nr. 1 272/2008 som beskrevet i afsnit 
4. 1 .3.5.5.5 i bilag I til fø rnævnte forordning 
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Bilag C 

N-SEALTM 

Producent 

Anvendelse 

Anvendes ved 
rundvandsborin 

Kontakt med 
· ord/ rundvand 

Indholdsstoffer 

Vurderinger af N-SEAL TM 

Halliburton 

N-SEAL™ be 

Anvendes f.eks. af ROTEK A/S ved drikkevandsboringer 
htt ://www.rotek.dk/ 

Ca. 40-45 k r m3 vand 

Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes. 

Komponent 1 : 

"Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation 
with alkaline and alkali earth oxides (Na2O+K2O+CaO+ 
MgO+BaO) content greater than 1 8% by weight and fulfilling 
one of the CLP Regulation Annex VI Note Q conditions2" :  
Menneskeskabte, glasagtige silikat-fibre med tilfældig 
orientering med indhold af jordalkaliske oxider 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) over 1 8% (vægt) og som 
opfylder Nota Q betingelserne 

Stoffet er uorganisk og er baseret på naturligt forekommende 
uorganiske stoffer (oxider) . Stoffet er ikke klassificeret og det 
er ikke giftigt i miljøet med akutte og kronisk giftighed 
E(L)C50/NOEC over 1 000 mg/L [8] 

Stoffet vurderes samlet til ikke at udgøre en risiko - hverken 
for ·ordmil"øet eller overfladevand. 

Komponent 2 :  

Stoffet er  et  non-ionisk tensid, baseret på oliesyre, bundet 
sammen med sukkermolekylet sorbitan via en række 
ethox !at-enheder. 

2 CLP: Note Q: The classification as a carcinogen need not apply if it can be shown 
that the substance fulfils one of the foliowing conditions: 
- a short term biopersistence test by inhalation has shown that the fibres longer 

than 20 µm have a weighted half-life less than 1 0 days; or 
a short term biopersistence test by intratracheal instillation has shown that the 
fibres longer than 20 µm have a weighted half-life less than 40 days; or 
an appropriate intra-peritoneal test has shown no evidence of excess 
carcinogenicity; or 
absence of relevant pathogenicity or neoplastic changes in a suitable lang term 
inhalation test. 
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Stoffet anvendes også i kosmetikprodukter under navnet 

Oliesyre-delen er fundet at være let-bionedbrydeligt, medens 
polyoxyethylensorbitan-delen ikke nedbrydes nemt [27] . 
I et sikkerhedsdatablad for stoffet, angives en akut g iftighed: 
EC50 (Daphnia magna, 48 timer) : > 1 00 mg/L og LC50 
( Carassium Aura tus, 96 timer) > 1 00 mg/L, samt en 
bionedbrydelighed i en OECD 301 test på 60% [33] . 
Stoffet vurderes derfor ti l ikke at være kronisk miljøg iftigt og 
placereres i gruppe 1 1 ,  og der foretages ikke videre 
vurderin er af stoffet. 
Komponent 3:  

Komponenten kan have en klassificering: Carc. H350, og 
komponenten er derfor et potentielt CMR stof og dermed et 
potentielt prioriteret stof. 
Komponenten består primært af kulbrinter af C20-C50. 
Der er fø lgende kriterier for denne type af kulbrinter [29] :  
Jordkvalitetskriterium: 1 00 mg/kg tørvægt 
Grundvandskval itetskriterium 9 µg/L 
Stofgruppen består generelt af ikke mobile stoffer med en 
beregnet Koc > 50.000 Ukg [5] 
Komponenten består videre af ikke let-bionedbrydelige stoffer. 
Koncentrationen i borevæsken er ca. 9 - 1 0  mg/L, det vil sige 
væsentligt under jordkvalitetskriteriet på 1 00 mg/kg tørvægt. 
Ved en eventuel frigivelse til jordmi ljøet, ville koncentrationen i 
perkolatet ved en jord koncentration på 1 0  mg/kg beregnes til 
7 µg/L (ved anvendelse af en Koc på 50.000 Ukg og en 
antagelse om 2% kulstof i jorden) . Denne koncentration er 
under grundvandskvalitetskriteriet. Komponenten vurderes 
videre til ikke at udgøre en risiko for nedvaskning ti l 
grundvandet. 
Ved et eventuelt blow-out under overfladevand, hvor der kan 
ske en udsivning af boremudder op ti l  bunden af 
overfladevandet, kan komponenten ved frigivelse ti l 
vandmiljøet lokalt overskride den koncentration , hvor der kan 
være akutte effekter på vandmiljøet. Frigivelsen ti l vandmiljøet 
forventes dog at være meget begrænset, da komponenten vil 
grundet sin hydrofobe natur primært bl ive bundet ti l 
suspenderet materiale og sediment. Komponenten vi l videre 
af denne grund ikke være meget ti lgængeligt for de 
vandlevende or anismer. 
Komponent 4:  

Komponenten er ikke klassificeret. 
Komponenten består primært af kulbrinter af >C25. 
Der er fø l ende kriterier for denne t e af kulbrinter 28 : 
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Jordkvalitetskriterium :  1 00 mg/kg tørvægt 
Grundvandskvalitetskriterium 9 µg/L 
Stofgruppen består af i kke mobile stoffer med en beregnet 
Koc > 1 1  .000.000 Ukg [5] 
Komponenten består videre af ikke let-bionedbrydelige stoffer. 
Ved en koncentration i borevæsken på ca. 3 mg/L3 kan det 
nemt beregnes, at jordkvalitetskriteriet på 1 00 mg/kg tørvægt 
ikke vil bl ive overskredet. 
Ved en eventuel frig ivelse ti l jordmiljøet, kan koncentrationen i 
perkolatet ved en total jord koncentration på 3 mg/kg 
beregnes ti l <0,01 µg/L (ved anvendelse af en Koc på 
1 1 .000.000 Ukg og en antagelse om 2% kulstof i jorden) . 
Denne koncentration er under grundvandskval itetskriteriet. 
Komponenten vurderes videre ti l ikke at udgøre en risiko for 
nedvaskning ti l grundvandet. 
Ved et eventuelt blow-out under overfladevand, hvor der kan 
ske en udsivning af boremudder til overfladevand til bunden af 
overfladevandet, kan komponenten ved frigivelse til 
vandmiljøet lokalt overskride den koncentration , hvor der kan 
være akutte effekter på vandmiljøet. Frig ivelsen til vandmi ljøet 
forventes dog at være meget begrænset, da komponenten vil 
grundet sin hydrofobe natur primært bl ive bundet ti l 
suspenderet materiale og sediment. Komponenten vil videre 
af samme grund ikke være meget ti lgængeligt for de 
vandlevende organismer. 
Tungmetaller: 

Vi har bedt leverandøren om data på indhold af tungmetaller, 
men har ingen oplysninger modtaget. Der vi l forventeligt være 
et indhold af tungmetal ler som fø lge af produktets uorganiske 
natur, dog primært i form af metaloxider, som fx ZnO, 8203 . 
Frigivelsen af disse til mi ljøet forventes dog at være meget 
begrænset, grund metaloxidernes generelt meget lave 
vandopløselighed. 
Konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserverinQsmidler. 
Vurderinger og Produktet vurderes til ikke at udgøre en risiko for jord og 
konklusion grundvand. Generelt vi l produktet ikke bl ive udledt til 

vandmiljøet - og kun ved uheld, blow-out under et 
overfladevand , hvortil der kan se en udsivning af borevæsken,  
kan der ske en frigivelse t i l  overfladevand. I denne situation,  
vi l  det ikke kunne udelukkes, at produktet v i l  kunne give 
anledning til lokale effekter, som dog forventes at være af 
meget begrænset omfang. 
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Bilag D Vurdering af Soda Ash (Heads) 

Soda ash 
Producent Heads Poland 
Anvendelse Soda ash er en pH-booster og mindsker vandets hårdhed 

(calcium) .  
Anvendes ved -

grundvandsboringer 
Dosering Ca. 0,2-2 ,4 kg pr m3 vand 
Kontakt med Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes .  
jord/grundvand 
Indholdsstoffer Komponent 1 : 

STOF 3: Sod ium carbonat (497-1 9-8) > 98%. 
Stoffet er vurderet ti l ikke at udgøre en risiko for vand- el ler 
jordmiljøet - se Bilag A. 
Tungmetaller: 

Der er modtaget fø lgende oplysninger om tungmetaller i 
produktet fra producenten på tørform [1 1 ] . 
Aluminium 3 ,  1 mg/kg . 
Bly 0,71 mg/kg 0ordkvalitetskriterium:  40 mg/kg, 
grundvandskvalitetskriterium 1 µg/L, vandkvalitetskriterium 
1 ,2 µg/L) . Ved anvendelse af et geometrisk gennemsnitl igt 
indhold af produktet i borevæsken beregnes koncentrationen 
af bly i vandfasen til 0,5 µg/L, hvis al bly frigives til vandet. 
Denne værdi er under grundvandskval itetskriteriet og 
vandkvalitetskriteriet for bly. Koncentrationen af bly i 
borevæsken er videre helt klart under jordkvalitetskriteriet. 
Tin 0,6 mg/kg 0ordkval itetskriterium: 500 mg/kg, 
vandkvalitetskriterium) . Koncentrationen af tin vi l ikke 
overskride jordkvalitetskriteriet. Ved anvendelse af et 
geometrisk gennemsnitl igt indhold af produktet i borevæsken 
beregnes koncentrationen af tin i vandfasen til 0,4 µg/L, hvis 
al tin frigives ti l vandet. Denne værdi er under 
vandkvalitetskriteriet for tin .  
Vanadium 1 ,3 mg/kg (vandkvalitetskriterium: 4 ,  1 µg/L) . Ved 
anvendelse af et geometrisk gennemsnitl igt indhold af 
produktet i borevæsken beregnes koncentrationen af 
vanadium i vandfasen ti l 0,9 µg/L, hvis al vanadium frig ives til 
vandet. Denne værdi er under vandkvalitetskriteriet for 
vanadium. 
Aluminium er  almindeligt forekommende i jordmiljøet, hvor det 
primært eksisterer som Al2Os ( 1 -1 0%) [1 4] .  
Samlet vurderes tungmetallerne ikke at udgøre en ris iko for 
jord, grundvand eller overfladevand . 
Konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserveringsmidler. 
Vurderinger og Produktet er  oplyst til udelukkende (>98%) at bestå af 
konklusion natriumkarbonat (der kan være mindre rester af andre 
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uorganiske salte) . Der er dog oplyst et lavt indhold af 
aluminium, bly, tin og vanadium, som dog vurderes ikke at 
udgøre en risiko for jord ,  grundvand og overfladevand. 
Produktet vurderes at bestå alene af kategori l i  stoffer (ikke
prioriterede stoffer) og således ikke vil udgøre en risiko for 
mi ljøet ved kontakt ti l jord ,  Qrundvand OQ overfladevand . 
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Bilag E Vurderinger af Soda Ash 

(Halliburton) 

D� 

Vurdering af Soda Ash 

Producent Halliburton 

Anvendelse Soda aske (Soda Ash) (også kaldet pH-booster) ø ger pH-
værdien i blandevandet og sikrer effektiv svelning og giver 
maksimal udnyttelse af bentonits viskositet ved f remstilling af 
borevæske. Dosering 1 -2½ kg/m3

. 

Anvendes ved Anvendes f .eks af ROTEK A/S (Rotek A/S) 
grundvandsboringer 

Dosering ca. 0 , 1 % 

Kontakt med Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes 
jord/grund 

Indholdsstoffer Komponent 1 : 

STOF 3: Sodium carbonat ( 497- 1 9-8) ~ 1 00% uorganisk 
stof. 

Samlet er stoffet vurderet til ikke at være kritisk for jord og 
grundvand - se Bilag A .  

Tungmetaller: 

Der er ingen oplysninger om tungmetaller i produktet. Der er 
søgt efter generelt niveau af tungmetaller i soda aske. I et 
tilsvarende p rodukt er der oplyst et lavt indhold af aluminium, 
bly, tin og vanadium, som vurderes ikke at udgøre en risiko for 
jord, grundvand og overfladevand. 

Konserveringsmidler el ler andre ti lsætningsstoffer 

Ingen - stoffet er 1 00% uorganisk og der er derfor ikke behov 
for tilsætning af konserveringsmidler. 

Vurderinger og Da produktet består af 1 00% Natrium carbonat (der kan være 
konklusion mindre rester af andre uorganiske salte) , og da der ikke er 

indikation på, at produktet har et væsentligt indhold af 
tungmetaller, vurderes produktet at bestå alene af kategori l i  
stoffer (ikke-prioriterede stoffer) og således ikke vil udgøre en 
risiko for miljøet ved kontakt til jord ,  grundvand og 
overfladevand. 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 
Side 27 af 1 00 



D� 

Bilag F Vurdering af Sodium Bicarbonat 

Sodium B icarbonat 
Producent Heads Poland 
Anvendelse Sodium bicarbonat justerer pH-værdien af borevæsken og 

mindsker vandets hårdhed (calcium og magnesium). 
Anvendes ved -

grundvandsboringer 
Dosering Ca. 1 -5 kg pr m3 vand 
Kontakt med Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes. 
jord/grundvand 
Indholdsstoffer Komponent 1 : 

STOF 4: NaHC03 ( 1 44-55-8) ~ 1 00% uorganisk stof. 
Stoffet er vurderet ti l ikke at udgøre en risiko for vand- eller 
jordmi ljøet - se Bilag A. 
Tungmetal ler: 

Der er modtaget fø lgende oplysninger om tungmetal ler i 
produktet fra producenten på tø rform [1 2] . 
Bly 0 ,26 mg/kg (jordkvalitetskriterium: 40 mg/kg , 
grundvandskvalitetskriterium 1 µg/L, vandkvalitetskriterium 
1 ,2 µg/L) . Ved anvendelse af et geometrisk gennemsnitl igt 
indhold af produktet i borevæsken beregnes koncentrationen 
af bly i vandfasen til 0 ,6 µg/L, hvis al bly frigives til vandet. 
Denne værdi er under grundvandskvalitetskriteriet og 
vandkvalitetskriteriet for b ly. Koncentrationen af bly i 
borevæsken er videre helt klart under jordkvalitetskriteriet. 
Mangan 0, 1 mg/kg (vandkvalitetskriterium: 1 50 µg/L) . Ved 
anvendelse af et geometrisk gennemsnitl igt indhold af 
produktet i borevæsken beregnes koncentrationen af mangan 
i vandfasen til 0,2 µg/L, hvis al mangan frigives til vandet. 
Denne værdi er under vandkvalitetskriteriet for mangan . 
Koncentrationerne for bly og mangan er så lave i tørproduktet, 
at det vurderes, at de ikke vil udgøre nogen risiko for jord ,  
qrundvand eller overfladevand. 
Konserveringsmidler el ler andre ti lsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserveringsmidler. 
Vurderinger og Produktet vurderes ti l ikke at udgøre en risiko for miljøet ved 
konklusion kontakt til jord,  grundvand og overfladevand .  

The expert i n  WATER ENVIRONMENTS Side 28 af 1 00 



Bilag G Vurderinger af TUNNEL-GEL® 

PLUS 

Vurdering a f  TUNNEL-GEL® PLUS 
Producent Hal l iburton 
Anvendelse Tunnel-Gel Plus er en specialfremsti l let færdigblanding ti l 

HDD boremudder. 
Anvendes ved Anvendes f.eks. af ROTEK A/S (Rotek A/S) 

rundvandsborin er 

Indholdsstoffer 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

< 3% 
Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes. 

Komponent 1 : 
STOF 1 :  Bentonit ( 1 302-78-9) ~■1 d0% er et uorganisk stof 
Stoffet vurderes til ikke at være kritisk for grundvand - jævnfø r 
Tabel B6 i 1 7  o Bila A. 
Komponent 2: 

er et uorganisk stof 
Stoffet vurderes til ikke at være kritisk for grundvand - jævnfø r 
Tabel B6 i 1 7  o Bila A. 
Komponent 3: 

er  et organisk 
stof 
Stoffet i sig selv vurderes ti l  ikke at være bioti lgængeligt 
grundet molekylestørrelsen ,  (typisk > 2000 g/mol) . og derfor 
vil stoffet hverken være let-bionedbrydeligt, m iljøgiftig eller 
bioakkumulerbart. 
Samlet vurderes stoffet ti l at høre ti l kategori 1 1 ,  og der 
foreta · · ere vurderin er af stoffet. 
Komponent 4: 

~ ppm niveau . 
Det må forventes, at der kan være et lavere niveau af 
monomeren fra polyakrylaten .  Stoffet er ikke klassificeret som 
et CMR-stof, stoffet har et lavt potentiale for b ioakkumulering 
(logKow 0 ,46) , stoffet er  let-bionedbrydeligt og har en akut 
giftighed l ige under 1 mg/L. Data er hentet fra [5] 
Samlet vurderes stoffet derfor til at ti lhø re kategori l i ,  og der 
foreta es ikke derli ere vurderin er af stoffet. 
Tungmetal ler: 

Producenten har leveret en analyserapport [34] med 
koncentrationer af tungmetal ler for tø rstof. Disse er omregnet 
fra analyserapporter for andre ti lsvarende produkter med 
antagelse om l ineær sammenhæng mellem koncentrationen i 
eluatetet o i det tø rre rodukt. 
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Vurdering af TUNNEL-GEL® PLUS 

Tung Målt Målt Vandkvalitesk Jordkval Grund 
metal koncentr kone. i rav [30) (µg/L) itetskrite vands 

ation i eluatet I ndland/marint rie [29) kriterie 
produkt 

(µg/L) 
(mg/kg) [29) 

et 
i .d. : ikke 

/L 

mg/kg detekter VKK KVKK 
et 

antimon 1 1 3 1 77 80 2 

arsen 4,3 43 20 8 

barium 1 9  1 45 1 00 

bl 1 ,2 1 4  40 

bor 94 2080 300 

cadmium 0 ,08 0,45 0 ,5  0,5 

chrom 4,9 1 24 500 25 

kobber 1 2 500 100 

kobolt 0 ,28 1 8  

kviksølv 3 

1 50 420 

67 587 5 20 

nikkel 4 34 30 10  

thal lium 0 ,048 1 ,2 

tin 2 20 500 

vanadium 4, 1 57,8 

zink 7,8 8,4 500 100 

Det fremgår, at der ikke er et indhold af tungmetaller over 
derer respektive jordkvalitetskriterier - l igesom at 
koncentrationen i eluatet ikke overstiger hverken 
grundvandskvalitetskriteriet el ler vandkvalitetskravene. 
Alt i alt vurderes det, at en eventuel frigivelse af tungmetaller 
fra roduktet ikke vil ud øre en uacce tabel risiko for mil "øet. 
Konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserverin smidler 
Vurderinger og Produktet vurderes t i l  ikke at udgøre en risiko for mi ljøet ved 
konklusion kontakt til ·ord ,  rundvand o overfladevand .  
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Bilag H Vurderinger af PAC™-L 

Vurdering af PAC™ -L (PAC-L P remium) 
Producent 
Anvendelse 

Hal l iburton 
PAC-L er en Polyanionic Cel lulose (anionisk cellulose) , som 
er et viskositetsmiddel ,  der kan ti lsættes for at kontrollere, 
hvor flydende boremudderet skal være. Kan anvendes i både 
ferskvand o saltvand . 

Anvendes ved Anvendes f.eks. af ROTEK A/S (Rotek A/S) 
rundvandsborin er 

Indholdsstoffer 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

<0 , 1 % 
Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes 

Komponent 1 : 

organisk stof. 
Ifø lge Tabel 85 i [1 7] og Bi lag A er stoffet på l isten over ikke 
prioriterede stoffer (gruppe l i ) .  Samlet vurderes dette stof ti l 
ikke at udgøre en risiko hverken for jordmiljøet el ler 
overfladevand 
Komponent 2 :  

%,  organisk stof 
Stoffet har en harmoniseret klassificering på Muta. 2 H341 ; 
Skin l rrit . 2 H31 5; Eye l rrit.2 H31 9; Acute Tox. 4 H332; Skin 
Sens. 1 H31 7 og lander derfor i Gruppe I .  
Der er målt en  Koc for stoffet på 2,09 [5] , hvorfor stoffet må 
betegnes som meget mobilt , og stoffet ti lhø rer derfor gruppe 
la. 
Der er i kke formuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. 
Fra registreringsdossieret for stoffet hentes fø lgende 
oplysninger [5] : 
PNEC (ferskvand) : 0 ,31 9 mg/L 
PNEC (marint vand) : 0 ,032 mg/L 
PNEC 0ord) :  6,3 mg/kg tørstof 
DNEL (oralt indtag, forbruger) :  0, 1 5  mg/kg lgv/dag . Denne 
værdi er  i overensstemmelse med det tolerable daglige indtag 
på 0,2 mg/kg lgv/d for l ivslang ,  oralt indtag foreslået af SCCP 
[1 3]. 
Ved antagelse om en legemes-vægt på 60 kg, et dagligt 
indtag af drikkevand på 2 L samt indtag via drikkevand kun 
må andrage 1 0% af det samlede daglige indtag, beregnes et 
pseudo-drikkevandgrænseværdi på 0 ,45 mg/L. 
Da stoffet er mobilt, forventes stoffet primært at være opløst i 
vandfasen af borevæsken, hvi lket svarer t i l  en koncentration i 
borevæsken på ca. 0,0001 5 mg/L. Denne koncentration er 
lavere end både PNEC-værdierne o seudo-
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drikkevandsgrænseværdien , hvorfor stoffet samlet vurderes til 
ikke at udgøre en uacceptabel risiko for miljøet. 
Der udføres derfor ikke mere detaljerede beregninger for 
stoffet. 
Tungmetaller: 

Producenten har leveret en analyserapport med indholdet af 
tungmetal ler i produktet samt i produktet fra en 
udrystningstest i forholdet 1 0  g produkt: 1 L vand [ 1 9] 
svarende til en dosering ca. 1 0  gange over den aktuelle 
dosering.  Derfor er den modificerede koncentration , ved 
antagelse om, at koncentrationen i eluatet er proportional med 
den udrystede stofmængde beregnet. 

Tung 
metal 

antimon 

arsen 

barium 

bl 

bor 

cadmium 

chrom 

kobber 

kobolt 

kviksø lv 

thall ium 

tin 

vanadium 

zink 

Målt Målt 
koncentr kone. i 
ation i eluatet 
produkt ( 10% af 
et den 

målte 

mg/kg kone.) 

(µg/L) 

Vandkvalitesk Jordkval 
rav [30] (µg/L) itetskrite 
Indland/marint rie [29] 

VKK 

1 1 3 

4,3 

1 9  

1 ,2 

(mg/kg) 

KVKK 

1 77 80 

43 20 

1 45 1 00 

1 4  40 

Grund 
vands 
kriterie 
[29] 

/L 

2 

8 

94 2080 300 

0 ,08 0,45 0 ,5  

3,4 

2 

0 ,28 1 8  

1 50 420 

67 587 

4 34 

0 ,048 1 ,2 

2 20 

4, 1 57,8 

500 

500 

5 

30 

500 

7,8 8,4 500 

0,5 

25 

100 

3 

20 

10  

100 

Aluminium er almindeligt forekommende i jordmiljøet, hvor det 
primært eksisterer som Al2O3 ( 1 -1 0%) [1 4] .  
Det fremgår, at for alle tungmetal ler er indholdet i produktet 
under jordkvalitetskriteriet, samt at for samtl ige tungmetaller 
er koncentrationen i eluatet under grundvandskriteriet. 
Det fremgår videre,  at hvis der tages højde for den reelle 
lavere doserin af roduktet, så ælder det alle detekterede 
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metal ler, at koncentrationen i eluatet under 
vandkval itetskravet for metal let. 
Alt i alt vurderes det, at tungmetallerne i produktet ikke vi l 
udgøre en uacceptabel risiko for miljøet. 
Konserveringsmidler el ler andre tilsætn ingsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserveringsmidler 
Vurderinger og Produktet består primært af modificeret anionisk cel lulose, 
konklusion som vurderes til ikke at udgøre en risiko for mi ljøet ved 

kontakt ti l jord,  grundvand og overfladevand .  
Produktet indeholder en mindre mængde af  et  stof, som er 
vurderet t i l  at ti lhøre kategori la .  Koncentrationen i vandfasen 
af borevæsken er dog under både stoffets PNEC-værdier, 
l igesom det er under et acceptabelt niveau for indhold i 
drikkevand. Derfor vurderes stoffet ti l ikke at udgøre en 
uacceptabel risiko for mi ljøet. 
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Bilag I Vurderinger af PAC™-R 

PAC™ -R 
Producent 
Anvendelse 

Anvendes ved 
rundvandsborin  er 

Dosering 

Kontakt med 
· ord/ rundvand 
Indholdsstoffer 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

Hall iburton 
PAC-R er en Polyanionic Cellu lose (anionisk cel lu lose) , som 
er et viskositetsmiddel , der kan ti lsættes for at kontrol lere, 
hvor flydende boremudderet skal være og stabi l isere 
borehul ler. Kan anvendes i både ferskvand o saltvand. 

0,6-7 kg pr. m3 borevæske el ler vand (geometrisk 
ennemsnit, 2 k er m3 borevæske 

Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes. 

Komponent 1 : 

o garns 
~ 1 00% 

Samlet er stoffet vurderet til ikke at være kritisk for jord og 
rundvand - se Bila A 

Tungmetaller: 

Vurderingen af PAC-R er baseret på en udrystningstest med 
af PAC-L. Stort set hele produktet for PAC-R er baseret på 
den samme polymer som PAC-L, hvorfor de to produkter i 
forhold ti l tungmetalindhold og -frig ivelse vil være meget 
sammenlignel ige. 
Producenten af PAC-L har leveret en analyserapport med 
indholdet af tungmetal ler i produktet samt i produktet fra en 
udrystningstest i forholdet 1 0 g produkt: 1 L vand [1 9] - det vil 
sige i en dosering ca. 5 gange højere den aktuelle dosering. 
Der blev analyseret for en række tungmetal ler i produktet: 

Tung Målt Målt Vandkvalitesk Jordkval Grund 
metal koncentr kone. i rav [30] (µg/L) itetskrite vands 

ation i eluatet I ndland/marint rie [29] kriterie 
produkt (20% af (mg/kg) [29] 
et den 

/L målte 

mg/kg kone.) VKK KVKK 

(µg/L) 

antimon 1 1 3 1 77 80 2 
arsen 4,3 43 20 8 

barium 1 9  1 45 1 00 

bl 1 ,2 1 4  40 

bor 94 2080 - 300 

cadmium 0 ,08 0,45 0 ,5 0 ,5 

chrom 3,4 500 25 
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kobber 

kobolt 

kviksølv 

I I 
I I 

• I .  I I 
11!11111 I 

- I I 
thall ium 

tin 

vanadium 

zink 

I I 
I I 
I I 

__ _J 

0 ,28 

1 50 

67 

4 

0 ,048 

2 

4 , 1  

7,8 

2 500 100 

1 8  

3 

420 

587 5 20 

34 30 1 0  

1 ,2 

20 500 

57,8 

8,4 500 1 00 

Aluminium er almindeligt forekommende i jordmiljøet, hvor det 
primært eksisterer som Al203 ( 1 -1 0%) [1 4] . 
Det fremgår, at for alle tungmetal ler er indholdet i p roduktet 
under jordkvalitetskriteriet, samt at for samtl ige tungmetaller 
er koncentrationen i eluatet under grundvandskriteriet. 
Det fremgår videre,  at hvis der tages højde for den reel le 
lavere dosering af produktet, så gælder det al le detekterede 
metal ler, at koncentrationen i eluatet under 
vandkvalitetskravet for metallet. 
Alt i alt vurderes det, at tungmetal lerne i produktet i kke vi l 
ud øre en uacce tabel risiko for m irøet. 
Konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserverin smidler. 
Produktet består kun af modificeret anionisk cel lu lose, som 
vurderes til ikke at udgøre en risiko for miljøet ved kontakt til 
jord ,  grundvand og overfladevand .  
Samlet vurderes produktet t i l  ikke at udgøre en uacceptabel 
risiko for jordmi ljøet og grundvand, l igesom at produktet 
næppe vil udgøre en stor risiko ved et eventuelt udsl ip ti l 
overfladevand. 
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Bilag J Vurderinger af EZEE-PAC R 

Vurdering af EZEE-PAC R 
Producent 
Anvendelse 
Anvendes ved 

rundvandsborin er 

Kontakt med 
· ord/ rundvand 
Indholdsstoffer 

Vurderinger og 
konklusion 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

AMC-I MDEX 

Pol anionisk cel lulose til ø af viskositeten. 

0 ,2-8 k r. m3 borevæske 
Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes 

Komponent 1 : 

organisk stof. 
Stoffet er vurderet ti l ikke at udgøre en risiko for vand- el ler 
·ordmi l "øet - se Bila A. 
Tung metal ler: 

Vi har modtaget analyserapport fra leve ran dø ren med data på 
indhold af tungmetal ler. Resultaterne viser, at der ikke er 
detekteret nogle af de analyserede metal ler. Flere af dem er 
spormetal ler, der umiddelbart kan forventes i l ign. prøver. 
Alt i alt vurderes det, at indhold og en eventuel frigivelse af 
tungmetal ler fra produktet ikke vi l udgøre en uacceptabel 
ris iko for mil 'øet. 
Konserveringsmidler el ler andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserverin smidler 
Produktet består af en polymer, der består af et organisk stof, 
hvor der hverken er registreret nogle risicis for det eller 
indeholder prioriterede stoffer. Samlet vurderes produktet ti l 
ikke at udgøre en risiko for mi ljøet ved kontakt til jord,  

rundvand o overfladevand. 
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Bilag K Vurderinger af EZ-MUD® GOLD 

Vurdering af EZ-MUD® GOLD 
Producent 
Anvendelse 

Hal l iburton 
EZ-MUD® GOLD anvendes til hæmning af ler- og 
skiferformationer i vandbaserede borevæsker uden væsentl igt 
sti ende viskositet. 

Anvendes ved Ingen oplysninger 
rundvandsborin er 

I ndholdsstoffer 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

0,7-2,9 k /m3 

Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes 

Stoffet er en co-polymer af Dette 
stof vil ikke være bioti lgænge som ge a 
molekylestørrelsen (typisk over > 2000 g/mol) .  Derfor vi l  
stoffet ikke være let-bionedbrydeligt, mi ljøgiftigt el ler 
bioakkumulerbart. 

Komponent 2 
niveau . 

Det må forventes, at der kan være et lavere niveau af 
monomeren fra polymeren . 
Stoffet har en harmoniseret klassificering på Muta. 1 B H340; 
Repr. 2 H361 f ; Skin l rrit. 2 H31 5 ;  Skin Sens. 1 H31 7 ;  Carc. 1 B 
H350; Eye l rrit. 2 H31 9 ;  STOT RE 1 H372; Acute Tox. 3 
H301 ; Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H31 2 
Stoffet er således klassificeret som et CMR-stof og skal derfor 
placeres i gruppe I .  
Stoffet har et lavt potentiale for bioakkumulering (logKow 
<0,90) , stoffet er let-bionedbrydeligt, og har en akut g iftighed 
på mellem 1 0-1 00 mg/L [5] . 
Stoffet er mobilt , hvorfor stoffet samlet set vurderes ti l at 
ti lhø re kategori la ,  og der foretages en risikovurdering af 
stoffet. 
Stoffet er som nævnt ikke mi ljøgiftigt, men det er et CMR-stof 
og derfor uønsket i grundvandet. Derfor anvendes en 
grænseværdi på 0 ,  1 µg/L i grundvand - helt på l inje  med 
risikovurdering af pesticider og biocider jf. [7]. Der antages 
konservativt et restindhold af å 1 000 ppm i EZ-
MUD® GOLD. Koncentrationen af borevæsken 
kan herved konservativt beregnes 1 µg7L. 
Der er ikke toxmuleret et vandkvalitetskrav for stoffet. Men 
REACH reg istreringsdossieret angivet en PNEC på 32 µg/L 
samt en korttids-PNEC på 320 µg/L. Ved blow-out under et 
overfladevand, hvor der kan ske en fri ivelse af boremudderet 
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Vurdering af EZ-MUD® GOLD 

Vurderinger og 
konklusion 

The expert 1n  WATER ENVIRONMENTS 

t i l  overfladevand, kan det udelukkes, at der vil kunne ske en 
overskridelse af stoffets PNEC værdi (med en faktor mindre 
end 45 for PNEC for langtids- og 4,5 for korttidseksponering) . 
Grundet den langsomme frigivelsesrate forventes det dog kun 
at være meget lokalt i overfladevandet, at denne overskridelse 
i givet fald kan forekomme. 
Den væsentl igste frigivelse af stoffer fra borevæsken ti l 
jordmi ljøet forventes at være ved anvendelsen af borevæsken 
som smøremiddel . Der angives en ca. lagtykkelse rundt om 
rø ret på 2 cm, hvilket svarer til ca. 0, 1 3  m3 borevæske per 
meter (� · (1,042 - 12)) ved en rør-diameter på 1 m .  Ved et 

2 

antaget restindhold af �å 1 000 ppm i EZ-MUD® 
GOLD, svarer det ti l ,  at op ti l ca. 1 83 mg -per meter 
kan b l ive frigivet fra borevæsken . 
Ved beregning af den højeste koncentration i grundvandet 
som funktion af afstanden til tunnelen findes det, at i en 
afstand på under 8-9 meter når koncentrationen ikke over 0 ,  1 
µg/L, dvs. det er meget l i l le del af grundvandet, hvor der vi l  
kunne forekomme uacce table koncentrationer i rundvandet. 
Komponent 3: 

ppm niveau . 
Det må forventes, at der kan være et lavere niveau af 
restmonomeren fra polymeren. Stoffet er ikke klassificeret 
som et CMR-stof, stoffet har et lavt potentiale for 
b ioakkumulering (logKow 0,46) , stoffet er let-bionedbrydeligt 
og har en akut giftighed l ige under 1 mg/L. Data er hentet fra 
[2] 
Samlet vurderes stoffet derfor til at ti lhøre kategori l i ,  og der 
foreta es ikke derl i  ere vurderin er af stoffet. 
Tungmetal ler: 

Producenten har leveret en analyserapport, hvor der er 
analyseret for arsen ,  cobalt, krom (VI) ,  bly, kviksølv, antimon , 
kobber, selenium, n ikkel ,  tin og zink. Alle metal ler var under 
deres res ektive detektions rænse 35 . 
Konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer 

Produktet indeholder ikke konserverin smidler 
Produktet består primært af en polymer, som vurderes ti l ikke 
at udgøre en risiko for mi ljøet ved kontakt t i l  jord,  grundvand 
og overfladevand . 
Produktet indeholder en mindre mængde af et stof, som er 
vurderet t i l  at ti lhø re kategori la som fø lge af dets CMR
egenskaber. Det er fundet, at stoffet næppe vil findes i 
koncentrationer over 0, 1 µg/L i grundvandet - bortset fra tæt 
på tunnelrøret (8-9 meter) .  
Samlet set vurderes anvendelsen af produktet ikke at udgøre 
en ris iko for mi l "øet. 
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Bilag L Vurderinger af TUNNEL-LUBE 

Vurdering a f  TUNNEL-LUSE 
Producent 
Anvendelse 

CEBO 

Tunnel-Lube er et middel , der hjælper med at reducere 
friktionen og forbedre smøreegenskaber for vandbaserede 
borevæsker. 

Anvendes ved Ingen oplysninger 
rundvandsborin er 

Indholdsstoffer 

The expert in WATER ENVIRONMENTS 

<0,4% ~ < 5 ,2 k /m3 borevæske 
Kontakt med jord og grundvand kan ikke udelukkes 

Komponent 1 

Organisk stof. 
Stoffet er et resin (polymer) og har en 
minimumsmolekylevægt på 1 200 g/mol . Med begrundelse i 
molekylestø rrelsen , vurderes stoffet derfor til ikke at være 
bioti lgængeligt og derfor hverken let-bionedbrydel igt, ikke 
miljøgiftigt og ikke bioakkumulerbart. 
Stoffet (resinen) anvendes som fødevareembal lage for visse 
grøntsager og frugt. EFSA har vurderet brugen af 

som et tilsætningsstof t i l  
belægningen af citrusfrugter, melon , papaya, mango, avocado 
og ananas. De fandt ingen sikkerhedsproblemer - på basis af 
konservative anta eiser - ved ra arterede anvendelser på op 
til 1 40 mg/kg mad 
Der er derfor ingen indikationer på, at stoffet er et CMR-stof, 
og samlet vurderes stoffet t i l  at ti lhø re kategori 1 1 ,  og der 
foreta es derfor in en derl i ere vurderin er af stoffet. 
Komponent 2 

Organisk stof. 
Jævnfø r ECHA's CLP-lnventory database, er der ingen CMR
klassificeringer meldt ind. Ud af 2 1 49 anmeldelser i CLP
databasen ,  har 1 293 angivet, at stoffet ikke skal klassificeres. 
Stoffet er en umættet fedtsyre llllllll>g vil bl ive metabol iseret 
ved indtag . Derfor vurderes stoffetspotentiale for 
bioakkumulering til at være meget lavt. 
Stoffet vurderes videre til at være let-bionedbrydeligt jævnfør 
QSAR-beregninger [4] . Dette konfirmeres af data i [ 1 6] .  
Akutte E(L)C50-værdier for ngives til 
58 mg/L ( S. subspicatus) , 4 na) og 44, 1 
mg/L (P. promelas) [1 6] . 
Samlet vurderes stoffet derfor t i l  at ti lhøre gruppe l i ,  og der 
foreta es in  en derli ere vurderin er af stoffet. 
Kom onent 3 
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Vurdering af TUNNEL-LUBE 

The expert 1n  WATER ENVIRONMENTS 

Uorganisk stof. 
Jævnfø r Tabel B6 [1 7] , er stoffet er vurderet kritisk for 
grundvandet grundet en lav drikkevandsgrænseværdi og 
relativ høj forventet koncentration . Ved frig ivelse til grundvand 
vil stoffet lokalt have en pH-effekt (øger pH) .  Det erindres, at 
pH for borevæsken justeres bl .a. med Soda Ash , hvorfor pH
effekten fra dette enkelte stof vurderes at være uden 
betydning. 
Der foreta es ikke videre vurderin er af stoffet. 
Komponent 4 

Uorganisk stof 
Dette uorganiske stof er ikke l istet i [1 7] .  
Stoffet er  ikke klassificeret for CMR-egenskaber. 
I vandige opløsninger dissocierer stoffet til en b landing af sulfit 
(SOl-)/bisu lfit (HSO3-) _ Forholdet mellem disse to styres alene 
af pH .  Stoffet er uorganisk, så det kan ikke nedbrydes 
biologisk. Ved adgang ti l i lt vil su lfitten blive oxideret til sulfat. 
Akutte E(L)C50-værdier for stoffet angives til 36,8 mg/L ( S. 
subspicatus) , 74,9 mg/L (Daphnia magna) og 1 49,6 mg/L 
(Salmo gairdnen) [5] . PNEC-værdierne for stoffet angives ti l :  
PNEC(M) :  1 000 µg/L [5] 
PNEC(F) :  1 00 µg/L [5] 
DNEL (oralt indtag , forbruger) :  8,6 mg/kg lgv/dag [5] . Ved 
antagelse om en legemes-vægt på 60 kg , et dagl igt indtag af 
drikkevand på 2 L samt indtag via drikkevand kun må andrage 
1 0% af det samlede daglige indtag, beregnes et pseudo
drikkevandgrænseværdi på 25,8 mg/L. 
Stoffet forventes at være opløst i vandfasen af borevæsken, 
hvilket svarer til en koncentration i borevæsken på under ca, 
0,3 mg/L. Denne koncentration er lavere end PNEC-værdien 
for ferskvand og under pseudo-drikkevandsgrænseværdien . 
Stoffet vurderes derfor samlet ti l ikke at udgø re en 
uacce tabel risiko for mi l 'øet. 
Komponent 5 

organisk stof. 
Stoffet er ikke specifikt nævnt i [1 7] ,  men stoffet er 
"grundformen" af stoffet som er 

. . . . . ' .. . . angivet i [ 1 7] som et mu er dog 
formentl ig vil reagere og neutraliseres i borevæsken eller i 
grundvandet. 
Stoffet vurderes derfor samlet ti l ikke at udgøre en 
uacceptabel risiko for mi ljøet. Det skal også nævnes, at 
stoffets koncentration i vandfasen af borevæsken er under 0,2 
m /L. 
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  Side 4 

1 Baggrund 

DHI har tidligere udarbejdet en risikovurderingsrapport for de borevæsker, som 

EnergiNet har planlagt at anvende i forbindelse med anlægsarbejdet for ”Baltic 

pipe gasprojektet”, ref. [1]. Her blev der foretaget vurderinger af den mulige 

risiko for vandmiljø, grundvand samt jordmiljøet. I vurderingerne for jordmiljøet 

indgik der ikke vurderinger af de mulige konsekvenser for dyre- og planteliv fra 

boremudder, der vil kunne lægge sig på jordoverfladen – fx ved et blow-out og i 

arealet om de to udgangshuller (start og slut).  

EnergiNet ønsker at tilføje vurderinger af de konsekvenser, boremudderet kan 

have på dyre- og plantelivet. 

Formålet med dette sammendrag af DHI-rapporten [1] er tydeligt at vise, at 

risikovurderingen - sammen med de supplerende vurderinger af mulige 

påvirkninger af dyre- og planteliv - dækker alle tænkelige målgrupper i miljøet, 

der potentielt kan blive påvirket af boremudderet.  

Målgruppen er (miljø)fagmedarbejdere i Energinet og hos tilliggende 

myndigheder (kommuner og styrelser).  

 

Sammendraget redegør for de konservative beregninger, der er foretaget i 

risikovurderingsrapporten, samt hvad de anvendte grænseværdier/kvalitetskrav 

dækker over – herunder, hvilke målgrupper, der beskyttes af de anvendte 

grænseværdier/kvalitetskrav. I denne sammenhæng redegøres der ydermere 

for, hvorfor det er acceptabelt at anvende korttidskvalitetskrav ved eksponering 

til overfladevand ved et blowout. 
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2 Mulige miljøpåvirkninger 

Vi starter lige med nogle definitioner af tre begreber, der anvendes i dette 

notat: borevæske, borekemikalie og boremudder. Borevæske er den væske, 

som indpumpes under boringen. Borevæsken er en blanding af vand og en 

eller flere borekemikalier. Et borekemikalie er et additiv, der tilsættes vandet, 

for at styre en eller flere egenskaber af borevæsken, fx densitet, viskositet. 

Boremudder er den væskeblanding, som fremkommer under underboringen, 

da jord uundgåeligt vil blive opblandet i borevæsken.  

Ved en styret underboring bores der fra den ene side af det område, der skal 

underbores til den anden. Der etableres en start- og modtageplads, hvor der i 

hver ende udgraves et reservoir for det boremudder, som indpumpes under 

boringen til stabilisering af borehullet. Start- og modtagearealerne bruges også 

til montering/afmontering af borehoveder og til borerør.  

Først bores pilotboring igennem strækningen fra start- til modtageplads. 

Pilotboringen har et styrbart borehoved. Borehovedet er forbundet med en 

sensor, så placeringen af borehovedet til stadighed kan følges og korrigeres.  

 

Figur 1 Pilotboring har et styrbart borehoved, der er forbundet med en 

sensor. Figur fra EnergiNet 

Det kan være nødvendigt at lave mere end en pilotboring, hvis forholdene ved 

den indledende boring f.eks. viser at der er behov for at bore dybere. 

 

Figur 2 Pilotboring fra start- til modtageplads. Figur fra EnergiNet 

 

Borevæsken vil ved en underboring primært komme i kontakt med jord og 

grundvand og kun i mindre omfang vandmiljøet og dyre- og planteliv. Kun ved 

uheld i form af et blow-out kan overfladevand samt dyre- og plantelivet blive 

eksponeret.  
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Dimensionen af det borehul, der er boret ved pilotboringen, øges ved at bore 

hullet op med en ’udvider’ (reamer) ad flere gange i stadig større dimension. 

Når den ønskede dimension er nået, trækkes den i forvejen sammensvejste 

rørledning tilbage gennem borehullet. 

  

Figur 3 Hullets størrelse udvides ved reaming. Figur fra EnergiNet 

 

I denne proces vil det primært være jordmiljøet i undergrunden, der bliver 

påvirket. Videre vil nogle af underboringerne foregå i vandmættede zoner, 

hvorfor der kan være en påvirkning af grundvandet. 

Generelt vil der kun være en meget lille eksponering til miljøet (dyre- og 

planteliv) på jordens overflade, da det kun vil være ved start- og 

modtagepladsen at der kan forekomme boremudder på jordoverfladen. Videre 

vil der ikke være kontakt med overfladevand, da underboringen foregår under 

jordoverfladen og da start- og modtagepladsen ikke vil være i kontakt med 

overfladevand. 

Der vil under udførelsen af styrede underboringer altid være en risiko for blow-

outs. Et blow-out er en utilsigtet hændelse, der søges forhindret og afhjulpet 

gennem grundig planlægning, omhyggelig overvågning og en dækkende 

beredskabsplan. 

Et blow-out kan defineres som et tab af boremudder fra boringen til 

omgivelserne, som enten kan være jordmiljøet eller overfladevand som fx 

vandløb. Blow-out kan ske, når trykket bliver for stort, og der samtidigt findes 

sprækker eller svagheder i jorden, som boremudderet kan bevæge sig op 

gennem. Under et blow-out siver boremudderet ud på overfladen, indtil trykket 

er taget af boringen. Da boremudderet mister det meste af trykket på vejen op 

gennem sprækken i jorden, kommer det altså ikke sprøjtende ud af jorden. 

 

Figur 4 Blow-out under overfladevand. Revideret figur fra EnergiNet 

 

Ved et blow-out kan der således bliver transporteret boremudder op på jordens 

overflade og eventuelt også til overfladevand. 
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2.1 Risikovurdering 

Der er foretaget en miljørisikovurdering af samtlige identificerede stoffer i de 

forskellige borekemikalier. Denne miljørisikovurdering er rapporteret i DHI 

rapporten, ref. [1]. Bilag A giver en oversigt over de borekemikalier, der er 

planlagt anvendt. 

Vurderingerne er foretaget produktvist, da ikke alle borekemikalier vil blive 

brugt på samme tid og sted. Således vil der typisk ikke blive anvendt mere end 

et bentonitprodukt ad gangen, ikke mere end et smøremiddel ad gangen osv. 

Endvidere vil de borekemikalier, der anvendes på samme tid og sted, generelt 

ikke have de samme indholdsstoffer. Den eneste undtagelse herpå er 

tungmetallerne, som kan genfindes i flere af produkterne. Den umiddelbart 

væsentligste kilde til tungmetaller vil dog være bentonitprodukterne, bl.a. fordi 

de anvendes i de absolut største mængder. De enkelte bentonitprodukter 

forventes ikke at blive brugt samtidigt, hvorfor det samlet er vurderet rimeligt at 

vurdere produkterne enkeltvist. 

2.2 Farlighedsscreening 

Der er foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i 

overensstemmelse med den metode, som blev anvendt i Hjort et al. (2016) ref. 

[3]. Her bliver stofferne inddelt i følgende grupper: 

• Prioriterede stoffer I 

• Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 

• Gruppe lI ikke prioriterede stoffer 

• Uorganiske stoffer 

DHI har efterfølgende udført en risikovurdering af prioriterede stoffer og 

uorganiske stoffer. De resterende stoffer vurderes – jævnfør principperne 

beskrevet i ref. [3] - til ikke at udgøre en risiko for miljøet. 

2.3 Hvilke vurderinger er der foretaget for grundvandet 

Risikovurderingen er foretaget produktvist, hvilket retfærdiggøres af, at de 

forskellige produkttyper generelt ikke har de samme indholdsstoffer (bortset fra 

tungmetaller), og at entreprenøren generelt ikke vil anvende flere produkter af 

samme produkttype ved den samme underboring/i den samme borevæske.  

Der er foretaget en risikovurdering af samtlige stoffer i de forskellige 

borekemikalier. 

Der er lavet en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne. 

Screeningen resulterede i en inddeling af stofferne: a) Ikke prioriterede stoffer, 

b) prioriterede stoffer og c) uorganiske stoffer. 

Der er ikke foretaget videre vurderinger af de stoffer, som ikke prioriteres (a), 

medens der foretages videre vurdering af b- og c-stofferne. 

Beregnede stofkoncentrationer i borevæskens vandfase er sammenlignet med 

en acceptabel grænseværdi for de enkelte stoffer i grundvandet. For de stoffer, 

hvor koncentrationen i borevæskens vandfase er over 

grundvandskvalitetskriteriet, er den afstand beregnet, hvor koncentrationen i 

jordvandet (~grundvand i den mættede zone) er lig med grænseværdien for 

grundvand. 
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Som nævnt kan underboring udføres i en mættet zone, hvorfor der kan være 

en direkte kontakt mellem stofferne i borevæsken og grundvandet. Der er taget 

udgangspunkt i en beregnet stofkoncentration i borevæsken. Denne er 

generelt beregnet ud fra doseringen af det enkelte borekemikalie i borevæsken 

samt stofkoncentrationen i borekemikaliet. Nogle af stofferne er dog meget lidt 

vandopløselige, hvorfor der her er taget højde for, at den største andel vil 

adsorbere til jordmatricen – og dermed kun en mindre del vil være opløst i 

vandfasen af borevæsken. 

For tungmetallerne er de målte koncentrationer i elueringsvæsken fra en 

ekstraktion af borekemikaliet i vand anvendt som mål for 

tungmetalkoncentrationen i vandfasen af borevæsken.  

Koncentrationen i vandfasen af borevæsken er derefter direkte sammenlignet 

med et grundvandskvalitetskriterie, hvis et sådan eksisterer for stoffet. Nogle af 

borekemikalierne indeholder konserveringsmiddel dvs. et biocid. For biociderne 

er der anvendt en grænseværdi på 0,1 µg/L i grundvand - helt på linje med 

risikovurdering af pesticider og biocider i grundvand. For de øvrige stoffer er en 

grænseværdi i grundvand beregnet ud fra et acceptabel dagligt indtag, som 

typisk angives i mg stof per kg legemesvægt per dag. Grænseværdien for 

grundvand er her beregnet ved antagelse om en legemesvægt på 60 kg, et 

dagligt indtag af drikkevand på 2 L samt det forbehold, som oftest tages ved 

fastlæggelse af grænseværdier for drikkevand, at indtag via drikkevand kun må 

andrage 10% af det samlede daglige indtag af stoffet. 

I de tilfælde, hvor koncentrationen i vandfasen af borevæsken er under 

grænseværdien for grundvand, vurderes det, at stoffet ikke vil give anledning til 

en uacceptabel forurening af grundvandet.  

For enkelte af stofferne har den beregnede stofkoncentration i borevæsken 

været over grænseværdien for grundvandet. I disse tilfælde er den afstand, 

hvor stofkoncentrationen i grundvandet netop når grænseværdien for stoffet, 

beregnet og rapporteret i rapporten. 

Vurderingerne er beskrevet i nedenstående figur. 
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Beregning af stofkoncentrationen ud fra dosering 

af borekemikaliet og stofindhold i borekemikaliet

Stofkoncentrationen findes ud fra elueringsforsøg 

for borekemikaliet

Beregning af stofkoncentrationen ud fra dosering 

af borekemikaliet og stofindhold i borekemikaliet 

samt antagelse om en fordeling mellem 

jordmatricen og vandfasen

Generelt vandopløseligt stofIkke særligt vandopløseligt stof Tungmetal

Stoffet er et biocid, hvor grænseværdien sættes 

0,1 µg/L

Beregning af grænseværdi ud fra et acceptabelt 

dagligt indtag af stoffet. Det vil sige, at 

grundvandet skal kunne bruges som drikkevand. 

Der eksisterer et grundvandskvalitetskrav for 

stoffet

Koncentration > 

grænseværdi?

Stoffet er ikke en umiddelbar risiko for 

grundvandet

Der beregnes en afstand fra boringen – inden for 

hvilken, det ikke kan udelukkes, at stoffet kan 

udgøre en trussel for grundvanet

Nej Ja

 

Figur 5  Risikovurderinger for grundvand 
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2.4 Vurderinger for jordmiljøet 

Miljøstyrelsen har formuleret jordkvalitetskriteriet for jord, som er det niveau, 

hvor jorden kan bruges frit, uden at det giver skadelige effekter på menneskers 

sundhed. Beregnede koncentrationer i borevæsken, som er beregnet efter 

samme principper som beskrevet i afsnit 2.3, er sammenlignet med disse 

jordkvalitetskriterieværdier. Især det øverste jordlag er vigtigt for de 

jordlevende organismer. Da den største del af underboringerne vil foregå i de 

dybere jordlag, vil langt den største del af underboringen derfor næppe påvirke 

de jordlevende organismer. Til primært at dække den situation, hvor der ved et 

blow-out kan sive boremudderet op på jordoverfladen, er der i afsnit 2.6 

foretaget en vurdering af de mulige skadevirkninger på plante- og dyreliv ved 

kontakt mellem boremudder og jordmiljø.  

2.5 Vurderinger for overfladevand 

Som beskrevet vil overfladevand under normale omstændigheder ikke blive 

eksponeret for boremudderet ved underboringer. Så det vil kun være ved uheld 

– det vil sige et blow-out - at overfladevandet vil kunne blive eksponeret for 

boremudder.  

Vurderingerne af den mulige risiko for de vandlevende organismer tager 

udgangspunkt i vandkvalitetskravene til stofferne. Hvis der er formuleret et 

vandkvalitetskrav under EU/Danmark jf. ref. [2] er disse anvendt, alternativt er 

afledte nul-effekt-koncentrationer (PNEC: Predicted No Effect Concentration) 

anvendt til vurdering af en mulig risiko for vandlevende organismer.  

Både vandkvalitetskravene og PNEC-værdierne er udtryk for det samme, 

nemlig at hvis koncentrationen af stoffet i overfladevandet er under 

vandkvalitetskravet/PNEC, så forventes ingen uacceptable effekter på de 

vandlevende organismer i overfladevandet. Begge værdier er generelt bestemt 

ved anvendelse af samme metoder. Vandkvalitetskrav/ PNEC-værdier 

fastsættes på baggrund af laboratorietests, hvor det testes for ved hvilke 

stofkoncentrationer, der kan registreres effekter på testorganismerne. Test 

udføres generelt som minimum på tre forskellige niveauer af vandlevende 

organismer (ofte alger, krebsdyr/invertebrater og fisk) for at dække et 

passende antal forskellige typer af vandlevende organismer. Resultaterne fra 

test med de mest følsomme organismer anvendes sammen med en såkaldt 

usikkerhedsfaktor, der kan variere fra 5-1000 – i afhængighed af hvor mange 

og gode testdata, der er tilgængelige for stoffet. Derfor vil et 

De beregnede stofkoncentrationer i borevæsken er sammenlignet med 

jordkvalitetskriteriet for stofferne. Jordkvalitetskriteriet er det 

koncentrationsniveau, hvor jorden kan bruges frit, uden at det giver skadelige 

effekter på menneskers sundhed. 

Beregnede stofkoncentrationer i borevæskens vandfase er sammenlignet med 

den koncentration, hvor der ikke forventes uacceptable effekter på de 

vandlevende organismer. I det omfang, der er værdier for dette, er 

vandkvalitetskravværdien anvendt ellers er PNEC (Predicted No Effect 

Concentration) anvendt som for de enkelte stoffer.  

Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravværdien/PNEC konkluderes 

det, at der ikke forventes effekter på de vandlevende organismer ved et blow-

out – medens effekter på de vandlevende organismer ikke kan udelukkes, hvis 

koncentrationen er over. 
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vandkvalitetskrav/PNEC-værdi altid være væsentligt lavere end de 

koncentrationer, hvor der er registereret effekter på de vandlevende 

organismer. 

Det skal fremhæves, at der typisk er to typer af vandkvalitetskrav/PNEC nemlig 

langtidskvalitetskrav og korttidskvalitetskrav. Korttidskravværdierne er en 

momentan maksimal koncentration, der er tilladt og ofte, men ikke altid, er 

korttidskravværdierne en faktor 10 højere end langtidskvalitetskravet. 

Hvis der sker uheld i form af et blow-out, vil der hurtigt blive iværksat aktioner, 

hvor det boremudder, der i givet fald er udsluppet til overfladevand, i videst 

muligt omfang fjernes. Derfor vil en eventuel frigivelse af boremudder til 

overfladevand generelt være kortvarig, hvorfor det kan være relevant alene at 

forholde sig til korttidskvalitetskravet. 

I risikovurderingen er koncentrationen i borevæskens vandfase beregnet på 

samme måde som beskrevet i afsnit 2.3, og herefter sammenlignet med 

vandkvalitetskravværdien/PNEC. Hvis koncentrationen er under 

vandkvalitetskravværdien/PNEC, konkluderes det, at der ikke forventes 

effekter på de vandlevende organismer ved et blow-out – mens effekter på de 

vandlevende organismer ikke kan udelukkes, hvis koncentrationen er over. 

2.6 Vurderinger af mulige påvirkninger af dyre- og planteliv 

af boremudder på jordoverfladen 

Som nævnt i kapitel 2 vil dyre- og plantelivet i jordmiljøet kun komme i kontakt 

med boremudderet ved start- og modtagepladsen, samt hvis der forekommer 

et blow-out, hvor der sker udsivning til jordmiljøet.  

Arbejdsmetoden er illustrereret i Figur 6. Hvis koncentrationen i jorden er 

lavere end PNEC for jorden, vurderes det, at en eventuel risiko for jorden kan 

udelukkes for et stof. 
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Figur 6  Vurderinger af mulige påvirkninger af dyre- og planteliv
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2.6.1 Beregning af jordkoncentrationen 

Stofkoncentrationen i jorden ved et blowout beregnes meget konservativt ved 

at antage, at boremudderet, der siver op igennem jorden, indeholder 50% jord 

og 50% borevæske (volumenbasis). I beregningen af koncentrationen i jorden 

indgår mængden af borekemikaliet og stofkoncentrationen i borekemikaliet. 

Stofkoncentrationen beregnes for alle stoffer i alle borekemikalier. For de 

stoffer, som er indeholdt i flere borekemikalier (fx bentonit, tungmetaller), 

anvendes den højeste beregnede koncentration i de videre vurderinger.  

2.6.2 Effekter på planteliv 

Den forventede stofkoncentration i jordmiljøet ved et blow-out sammenlignes 

med PNEC for jord, hvor PNEC for jord er den højeste koncentration, hvor der 

ikke forventes effekter på de jordlevende organismer. Hvis stofkoncentrationen 

er under denne værdi, forventes stoffet derfor ikke at påvirke planteliv – 

ligesom det ikke vil påvirke andre organismer i jordmiljøet, fx mikro- og 

makroorganismer (inklusive arthropoder).  

2.6.3 Effekter på fugle og pattedyr 

Til en konservativ vurdering af mulige effekter på fugle og pattedyr 

sammenlignes de stofkoncentrationer, der kan beregnes i fødegrundlanget (fx 

planter, regnorme) for fugle og pattedyr, med de såkaldte PNEC-værdier for 

sekundær forgiftning. Hvis koncentrationen i fødegrundlaget er under PNEC-

værdierne for sekundær forgiftning, vurderes det ikke at skade det bespisende 

dyr. Således vil fugle og pattedyr, der spiser fx planter og regnorme i kontakt 

med boremudderet, ikke tage skade af boremudderets indholdsstoffer. 

2.6.4 Effekter på padder og krybdyr 

Flere bilag IV arter i EU’s naturbeskyttelsesdirektiv er padder og krybdyr, og 
derfor er det relevant at inddrage mulige effekter på padder og krybdyr. Det er 
fundet, at følgende bilag IV arter: padder (vandsalamander, spidssnudet frø, 
springfrø og løgfrø) og markfirben kan forekomme i de områder, hvor Baltic 
Pipe vil gå igennem, ref. [5].  

Generelt indgår padder og krybdyr ikke specifikt i en miljørisikovurdering, da 
risikoen for padder og krybdyr antages at være dækket af vurderinger på fugle 
og pattedyr. Padderne vil delvist være i vådområder, men her vil der ikke 
forekomme kontakt til borekemikalierne, medmindre der sker et uheld. 
Eksponeringen til borekemikalierne vil således primært være gennem indtag af 
føde (insekter, orme o.l.) som for fugle og pattedyr. Løgfrøen kan dog tillige 
blive eksponeret til borekemikalierne via hudkontakt med jorden. Derfor 
vurderes det, at vurderingerne for pattedyr og fugle også vil være dækkende 
for padder og krybdyr. 

 

2.6.5 Indledende screening af indholdsstofferne 

Langt fra alle de stoffer, som kan være i boremudderet, vil kunne forårsage 

skader på dyre- og plantelivet ved jorden, og der er ikke foretaget videre 

vurderinger af disse.  
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Det drejer sig om bentonit, som er et naturligt forekommende lermineral, som 

forventeligt vil befinde sig i boremudderet i 2-3% (tørvægt), og det naturligt 

forekommende kvarts (silicium oxid ~ sand), som vil være i boremudderet på et 

niveau under 1% (tørvægt).  

Der er heller ikke foretaget videre vurderinger af saltene natrium- og 

kaliumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat, kalium- og natriumhydroxid, 

natriummetabisulfit, natriumsulfit og natriumsulfat, som er naturligt 

forekommende i jordmiljøet i koncentrationer på niveau med eller over de 

forventelige koncentrationsniveauer i boremudderet. Eventuelle urenheder af 

tungmetaller vurderes dog særskilt. 

Fedtstoffer i form af vegetabilsk olie, oliesyre og kokosolie kan også 

forekomme i boremudderet – dog i et meget lavt niveau på under 1.000 ppm. 

Disse fedtsyrer vurderes ligeledes ikke yderligere, da de ikke er giftige. 

Der kan også være en række polymerer i boremudderet. De polymerer, som er 

baseret på cellulose eller sukkermolekyler, vurderes ikke yderligere, da disse 

er naturligt forekommende i miljøet. Det drejer sig om polymererne: natrium 

carboxymethyl cellulose/ carboxymethyl cellulose, xanthan gum, carboxy 

methyleret stivelse, samt modificeret hydroxypropyl guar. Det forventelige 

koncentrationsniveau af disse vil være på <0,1% - ca. 2%. Det vides dog, at 

nogle af polymererne kan indeholde en urenhed i form af oxirane, som vil blive 

vurderet. 

De andre polymerer, som kan være i boremudderet, er natrium polyacrylat, co-

polymer af natrium acrylat og acrylamid og oxideret polyethylenevoks (som 

bl.a. bruges som fødevareemballage). Det forventelige koncentrationsniveau af 

disse i boremudderet vil være under 1%. Polymerene i sig selv vurderes ikke 

som farlige for plante- og dyrelivet, medens restmonomererne af disse vil blive 

vurderet særskilt. 

For de resterende stoffer er der foretaget mere detaljerede vurderinger af de 

mulige negative effekter på dyre- og planteliv. 

Dyre- og plantelivet i jordmiljøet vil kun kunne komme i kontakt med 

boremudderet ved start- og modtagepladsen, hvilket vil have et meget 

begrænset omfang, samt hvis der forekommer et blow-out, hvor der sker en 

udsivning til jordmiljøet. Generelt er der ikke påvist en risiko for hverken de 

jordlevende organismer (inklusive planter) samt for fugle og pattedyr. Det skal 

dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at to af stofferne, Cocamidopropyl 

betain og et natrium salt af en ethylenediamine trieddikesyre, ved et blow-out 

kan udgøre en risiko for jordmiljøet lige omkring spildstedet. 
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3 Sammendrag og konklusioner 

Vores vurderinger er foretaget på det oplyste grundlag, hvilket vil sige, at 

når vi konkluderer, at der ikke er en risiko, så er det ud fra den viden, vi 

har haft tilgængelig for produktet.  

3.1 Vurdering af produkterne under planlagt anvendelse 

Generelt forekommer der ingen overskridelser af jordkvalitetskriterierne af 

stofferne, ref. [1]. Det er dog fundet, at flere af produkterne har et barium-

indhold, der er over jordkvalitetskriteriet. Det vurderes dog i disse tilfælde, at 

hvis der forekommer en reel overskridelse af jordkvalitetskriteriet for barium, vil 

den være af meget begrænset omfang, dels på grund af, at kun en lille del af 

produktet reelt efterlades i jorden efter borearbejdet, og dels fordi mobiliteten af 

barium i jord generelt er meget lav, så længe der ikke bores i jorde med lav pH. 

Ved nogle enkelte underboringer efterlades produktet i jorden typisk for at 

lukke hulrummet mellem rør og jord. Da dette typisk vil ske i større dybder, vil 

det hverken påvirke de jordlevende organismer eller mennesker, da der her 

ikke vil være nogen kontakt med boremudderet i disse dybder. 

De planlagte additiver til borevæsken vurderes generelt ikke at udgøre en 

risiko for grundvand, ref. [1]. For enkelte af produkterne kan en lokal 

overskridelse af grundvandskriteriet dog forekomme. Det drejer sig om 

følgende produkter: EZ-MUD® GOLD, TUNNEL-LUBE, TEQGEL, Cebogel 

OCMA, CLAY CUTTERTM PRO og TORQUE GUARD. 

3.2 Vurdering af produkterne ved blow-out 

Generelt vil der ikke være kontakt med overfladevand under borearbejdet og 

kun ved uheld (blow-out) under overfladevand, fx i et vandløb, vil der kunne 

forekomme kontakt med overfladevand, hvorved boremudder vil kunne sive ud 

i overfladevandet og lægge sig på bunden af recipienten/vandløbet eller 

søen/overfladevandsrecipienten. Boremudderet vil blive søgt hurtigt fjernet ved 

fx sugning eller gravning. Hvis der stik mod planer og hensigter sker et blow-

out til overfladevand, kan det ikke udelukkes, at følgende kemikalier kan give 

anledning til negative effekter på vandmiljøet: EZ-MUD-GOLD, Tunnel-Lube, 

Drill-Terge, CLAY CUTTERTM PRO, Hydraul-EZ, Bentoniet HV, XAN-BORE, 

TORQUE GUARD og Baro-Gel. 

Resultaterne er vist i Bilag B. Generelt er der ikke påvist en risiko for hverken 

de jordlevende organismer (inklusive planter) samt for fugle og pattedyr. Det 

skal dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at to af stofferne, 

Cocamidopropyl betain og et natrium salt af en ethylenediamine trieddikesyre, 

ved et blow-out kan udgøre en risiko for de jordlevende organismer i miljøet 

lige omkring uheldet. 
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 Borekemikalier 

 

Tabel 1 Planlagte borekemikalier 
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TUNNEL-GEL® PLUS x         

Tunnel-gel max x         

Cebogel OCMA x         

TEQGEL x         

Hydraul-EZ x         

Bentoniet - HV x         

BARO-GEL x         

PAC™-L  x        

PAC™-R  x        

EZEE-PAC R  x        

Barazan D  x        

Aqua-clear PFD  x        

Hydro-pac  x        

CMS LV  x        

Eurogel Xtra  x        

SUSPEND-IT  x        

XAN-BORE  x        

Soda Ash (Heads)   x       

Soda Ash (Halliburton)   x       

Sodium Bicarbonat   x       

TUNNEL-LUBE    x      

DRILL-TERGE    x      

TORQUE GUARD    x      

EZ-MUD® GOLD     x     

CLAY CUTTER™ PRO     x     

Drilling Detergent 
(Drilltal 131) 

    x     

N-SEAL™      x    

TEQBIO XC      x    

REL-PAC      x    

Super Block       x   

PLANTOGEL ECO 2 N        x  

Cebo Drill Grout         x 

Blitzdämmer HS 704 BV 
Baltic Pipe 

        x 

Dämmer light 300 UW         x 

Centrament Stabi 520         x 



 

  Side 18 

 Detaljerede vurderinger af 

påvirkningen af plante- og 

dyreliv 

 

 



 

  Side 19 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Distillates (petroleum) solvent -
dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0) 

Sum: 8,5 8,41 Ingen risiko 27,82 0,43 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Highly refined mineral oil (64742-62-7) 9,33 

Sodium acrylat (7446-81-3) <2,8E-014 1,0 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Glyoxal(107-22-2) <2,8E-01 6,3 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
1 PAH-indholdet vurderes som det mest kritiske for stoffet. Der er ingen viden om det aktuelle PAH-indhold. Antages det konservativt, at der er op til 3% PAH i 
olieproduktet kan det beregnes, at der højst er 0,26 mg PAH/kg  jord. Jordkvalitetskriteriet er 4 mg/kg tørstof for summen af benzo(a)pyren, 
benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthen, og indeno(1,2,3-cd)pyren. Videre er der for nogle specifikke PAH-ere (Anthracene, Phenanthrene, 
Fluoranthene, Pyrene, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[a]pyrene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[ghi]perylene, 
Dibenzo[a,h]anthracene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene), afledt PNEC-værdier i jord på mellem 0,053 mg/kg tørstof og op til 1,8 mg/kg tørstof med et geometrisk 
gennemsnit på 0,25 mg/kg tørstof (eller 8,4 mg olieprodukt/kg tørstof, idet der regnes med et PAH-indhold på 3%). Derfor vurderes det samlet, at PAH-indholdet 
i produktet næppe vil give anledning effekter på jordmiljøet 
2 Afledt fra en LOAEL (rotter, 90 dage) på 125 mg/kg bw/d 
3 BCF antaget lig med BCF for fisk, som er beregnet efter: LogKow<6: logBCF = 0.85×logKow - 0.70, logKow>6: -0,2×logKow2+2,74×logKow-4,72, samt KOC efter 
logKOC=0,81×logKow+0,1, hvorefter bioakkumuleringsfaktoren udtrykt som kg vådvægt orm/kg tørvægt jord er bereget efter, hvor stor en andel, der er opløst i 
porevandet. 
4 Baseret på konservativt antaget koncentration af restmonomer i boreproduktet 



 

  Side 20 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Akrylamid (79-06-1) <1,2E-02 0,0305 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Ethylen oxid (eller oxirane) (75-21-8) <2,0E-02 0,0165 Ingen risiko, selvom den 
beregnede koncentration i 
jord er lidt over PNEC for 
jord. Men det skal 
bemærkes, at PNEC jord 
er konservativt beregnet 
på basis af PNEC for 
vand, samt at 
jordkoncentrationen er 
meget konservativt 
beregnet 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Formaldehyd (50-00-0) 7,3E-02 0,2 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Chloroform (67-66-3) 3,5E-03 0,56 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 



 

  Side 21 

Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Cocamidopropyl betain (61789-40-0) 28 0,04 (beregnet 
ved EqP, som 
altid giver meget 
lave værdier for 
PNEC jord) 

Umiddelbart kan ikke 
udelukkes en risiko for de 
jordlevende organismer, 
hvis der sker et uheld, - 
det vil sige et blow-out, 
hvorved jordlevende 
organismer kan komme i 
kontakt med 
boremudderet. Imidlertid, 
baseret på effektstudierne 
på alger, krebsdyr og fisk, 
forventes stoffet ikke at 
være giftigt over for 
jordens planter og 
mikroorganismer.  Stoffets 
giftighed over for 
vandlevende organismer 
skyldes, at stoffet har 
overfladeaktive 
egenskaber, som dog 
forventes neutraliseret i 
stort omfang i jorden, da 
den kationiske del af 
stoffet med stor 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

sandsynlighed vil binde sig 
til jordmatricen. 

(2-Hydroxyethyl) ethylenediamine 
trieddikesyre, tri-natrium salt (139-89-9) 

28 0,2 Der kan ikke udelukkes en 
risiko for de jordlevende 
organismer, hvis der sker 
et uheld, - det vil sige et 
blow-out, hvorved 
jordlevende organismer 
kan komme i kontakt med 
boremudderet. PNEC-
værdien blev bestemt ud 
fra resultaterne fra 
toksicitetstest på 
regnorme. Det skal dog 
fremhæves, at LD50 
(koncentrationen hvor 50% 
af testorganismerne dør) 
blev bestemt til 184 mg/kg 
tørstof, det vil sige 
væsentligt over den 
konservativt beregnede 
jordkoncentration. 
Området, hvor der kan 
forekomme effekter på de 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

jordlevende organismer, vil 
dog sandsynligvis have et 
meget begrænset 
geografisk omfang. 
Grundet stoffets høje 
mobilitet, forventes stoffet 
dog hurtigt vasket ud fra 
boremudderet. 

Benzyltriethylammonium chlorid (56-37-
1) 

130 0,005 (beregnet 
ved EqP, som 
altid giver meget 
lave værdier for 
PNEC jord) 

Baseret på effektstudierne 
på alger, krebsdyr og fisk, 
forventes stoffet ikke at 
være giftigt over for 
jordens planter og 
mikroorganismer.  Stoffet 
har overfladeaktive 
egenskaber, som dog 
forventes neutraliseret i 
stort omfang i jorden, da 
den kationiske del af 
stoffet med stor 
sandsynlighed vil binde sig 
til jordmatricen. 

Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

cis-DCE (CAS 156-59-2) (RA til 75-35-
4) 

5,5E-05 0,563 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Di-ethanolamin (111-42-2) 7,9 5,15 Lav risiko, selvom den 
beregnede 
jordkoncentration er lidt 
over PNEC for jord. Men 
stoffet er 
letbionedbrydeligt 

1,04 0,04 (kg tør 
tør/kg regnorm)6 

Beregnet 
koncentration i  
føde:  

0,35 mg/kg føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

1,2-Benzisothiazolin-3-one (2634-33-5) 6,3E-01 3,0 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

Uorganiske stoffer       

antimon 1,10 37 Ingen risiko    

arsen 0,43 2,9 Ingen risiko 1 BAF: 0,22 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
5 revurderet i forhold til angivet værdi i REACH dossieret. Der er kroniske data på tre arter. EC10 for regnorme blev ekstrapoleret fra EC50 og EC25 værdierne 
på hhv.  776 mg/kg jord, og 171 mg/kg jord til 51 mg/kg jord. Herefter er der anvendt en usikkerhedsfaktor på 10 
6 Beregnet ved  EUSES,  ved anvendelse af stoffets logKow på  -2,46 (fra REACH reg. Dossieret) 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,1 mg/kg 
føde 

barium 73 207,7 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

bly 2,20 212 Ingen risiko 10,9 BAF: 0,048 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,1 mg/kg 
føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

bor 3,90 5,7 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

cadmium 0,011 0,9 Ingen risiko 0,16 BAF: 2,257 

Beregnet 
koncentration i 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
7 Regnorme: BAF (baseret på tørvægt): 15. 15% tørstof i regnorme antaget.  
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

føde: 0,025 
mg/kg føde 

chrom 1,30 21,1 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kobber 1,60 65 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kobolt 0,68 4,5 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

kviksølv 0,014 0,022 Ingen risiko - - Stoffet udgør 
ikke en risiko 

mangan 110 -  Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

- Stoffet udgør 
ikke en risiko 

molybdæn 0,12 9,9 Ingen risiko 13,3 BAF: <5 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,6 mg/kg 
føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

nikkel 3,00 29,9 Ingen risiko 26,78 BAF: 0,3 
(tørvægt) 

Beregnet 
koncentration i 
føde: 0,9 mg/kg 
tør føde 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

thallium 0,011 - - - - - 

tin 0,34 low hazaard Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 

vanadium 1,60 -  0,17 BAF <0,1 for 
planter 

Der er ingen 
data for 
BCF/BAF i 
regnorme, men 
BAF for fisk er 
fundet at være 
meget lav. 

Stoffet udgør 
ikke en risiko 

 
8 Afledt her på basis af en NOEC på 800 mg/kg dry food, samt ved anvendelse af en usikkerhedsfaktor på 30 
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Stof 

Beregnet 
højeste 
koncentration i 
jord (mg/kg 
tørvægt) 

PNEC (jord) 
(data fra 
REACH reg. 
Dossier) (mg/kg) 

Risiko for planter, mikro- 
og makroorganismer 

PNEC 
sekundær 
forgiftning 
(mg/kg føde) 

Bioakkumulering
sfaktor 
(planter/jord) 

Risiko for fugle 
og pattedyr. 
Risiko for 
padder og 
krybdyr 

zink 3,90 131,6 Ingen risiko Lavt potentiale 
for 
bioakkumulering 

 Stoffet udgør 
ikke en risiko 
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