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1.

OPLYSNINGER OM DEN PÅTÆNKTE AKTIVITET OG
OPLYSNINGER OM DEN PÅTÆNKTE AKTIVITETS
FYSISKE OG TIDSMÆSSIGE AFGRÆNSNING
Denne Espoo-notifikation er udarbejdet på vegne af GAZ-SYSTEM S.A. og vedrører det foreslåede
Baltic Pipe offshore-gasrørledningsprojekt.
Denne Espoo-notifikation omfatter den del af Baltic Pipe-projektet, der forløber offshore mellem
Danmark og Polen i Østersøen, og som vil gå gennem Danmarks og Polens territorialfarvande
samt i den eksklusive økonomiske zone (EØZ) i enten Sverige eller Tyskland, afhængigt af
hvilken rute der endeligt vælges.
Baltic Pipe-projektet bliver udviklet af GAZ-SYSTEM S.A. og Energinet.dk som et joint venture.
GAZ-SYSTEM S.A. er ansvarlig for Østersødelen af projektet. Energinet.dk er ansvarlig for den del
der forløber fra forbindelsen til det norske gassystem i Nordsøen til den danske ilandføring ved
Faxe (ved første svejsning over middelvandsspejl).
Projektet er et såkaldt EU-PCI (projekt af fælles europæisk interesse), hvilket betyder, at det er
et projekt, der er afgørende for gennemførelsen af det europæiske indre energimarked, og som
opfylder EU's energipolitiske målsætninger om overkommelig, sikker og bæredygtig energi.
PCI'er kan drage fordel af fx accelereret planlægning samt en lettere tilladelsesproces.
I henhold til Espoo-konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på
tværs af landegrænserne, betyder en virkning på tværs af landgrænserne... "Enhver virkning
ikke udelukkende af global art i et område henhørende under en parts jurisdiktion, der forårsages
af en påtænkt aktivitet, hvis fysiske oprindelse helt eller delvist kan henføres til et område, der
hører under den anden parts jurisdiktion".
Projektet er opført på bilag I, nr. 8, Olie- og gasrørledninger med store diametre, hvilket betyder,
at PoO'erne i overensstemmelse med konventionens bestemmelser skal sikre, at AP'er bliver
underrettet om en foreslået aktivitet, og dens mulige mærkbare skadevirkninger på tværs af
landegrænserne.
Oprindelsesparten (PoO) betyder den kontraherende part eller parterne i konventionen, under
hvis jurisdiktion den planlagte operation skal finde sted, som i dette tilfælde er Danmark,
Sverige, Tyskland og Polen.
Korteste afstand fra de planlagte ruter til et af Østersølandene er mere end 230 km.

1.1
Projektbeskrivelse
1.1.1 Generelt
Baltic Pipe-projektet er planlagt som et samarbejde mellem GAZ-SYSTEM S.A., det polske gas
transmissionsselskab og Energinet.dk, en dansk operatør af transmissionssystemer til naturgas og
elektricitet. Gasprojektet er opført på EU-listen over PCI-projekter.
Baltic Pipe er et strategisk gasinfrastrukturprojekt med det formål at skabe en ny
gasforsyningskorridor på det europæiske marked. Projektet vil i sidste ende gøre det muligt at
transportere gas fra felter i Norge til det danske og polske marked samt til kunder i nabolandene.
Hvis det er nødvendigt, vil Baltic Pipe muliggøre levering af gas fra Polen til det danske og svenske
marked. Offshore-rørledningen mellem Danmark og Polen er en vigtig del af det overordnede
projekt Baltic Pipe.
Baltic Pipe-projektet består af fem hovedkomponenter (se Figur 1-1):
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•

•
•
•
•

En ny gasrørledning i Nordsøen (længde 120 km) fra de norske offshore-gasfelter til den
danske kyst. I Nordsøen forbindes rørledningen til den eksisterende rørledning Europipe II,
der forbinder Norge og Tyskland.
I Danmark er der planlagt en ny gasrørledning, der strækker sig over ca. 220 km på tværs af
Jylland, Fyn og Sydøstsjælland.
En ny kompressorstation (CS Zealand) på den danske strand på Sjælland.
En offshore-rørledning, der forbinder Danmark og Polen med tovejstransmission, som er
genstand for den nuværende meddelelse.
Den nødvendige udvidelse af det polske gassystem for at kunne modtage gas fra Danmark.

Gasrørledningen forventes at være klar til drift i 2022 med byggestart i marts 2020.

Figur 1-1

Skematik af de fem hovedkomponenter i Baltic Pipe-projektet.

Tie-In Between Norway and Denmark

Tie-In mellem Norge og Danmark

Onshore infrastructure enhancement in Denmark

Onshore infrastrukturforbedring i Danmark

Baltic Pipe Offshore Pipeline

Baltic Pipe offshore-rørledning

Compressor station Zealand

Kompressorstation Sjælland

Onshore infrastructure enhancement in Poland

Onshore infrastrukturforbedring i Polen

Baltic Pipe vil få en kapacitet på op til 10 mia. m3 om året til Polen. Rørledningens driftsmæssige
levetid er 50 år.
Baltic Pipe offshore-rørledningen vil blive bygget af carbonstålrør med en ydre diameter på 36
inches (914 mm). Rørledningen vil bestå af 12 m lange sektioner.
Hovedformålene med Baltic Pipe-projektet er yderligere at styrke forsyningsdiversificering,
markedsintegration, priskonvergens og forsyningssikkerhed primært i Polen og Danmark og
sekundært i Sverige, Central- og Østeuropa og Østersøregionen.
Af disse årsager blev Baltic Pipe-projektet medtaget i den første liste over PCI-projekter, der blev
udarbejdet af Europa-Kommissionen i 2013, og i den anden liste, som blev vedtaget af EuropaKommissionen den 18. november 2015, samt i den tredje liste offentliggjort af Europa-
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Kommissionen i november 2017 (forventet offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende første kvartal af 2018), der understreger dens regionale betydning. Baltic Pipe er projekt nr. 8.3 i
Unionens liste over PCI-projekter (bilag VII, (8), 8.3).
1.1.2 Rørledningsrute og ilandføringsmuligheder
Offshore-rørledningen fra Danmark til Polen har en samlet længde på 250-280 km med to
muligheder for ilandføring i Danmark i Faxe Bugt (Faxe Nord, Faxe Syd) og tre muligheder for
ilandføring i Polen (Niechorze, Rogowo, Gaski). Ruterne gennem Østersøen, herunder mulige
krydsninger af den tyske eller svenske EØZ, er vist i Figur 1-2.
Der undersøges to ruter gennem Østersøen, den ene går gennem den svenske EØZ og den anden
gennem den tyske EØZ. For hver af disse to ruter undersøges både en hovedrute (sort linje Figur
1-2) og en alternativ rute (grøn linje Figur 1-2). Rørledningen vil ikke krydse territoriale (kystnære)
farvande i Sverige og Tyskland.

Figur 1-2

Generelle rutevarianter for Baltic Pipe offshore-rørledning.

På baggrund af resultaterne af et feasibilitystudie er forskellige rutevarianter blevet optimeret
som led i et konceptstudie. De foreslåede ruter er etableret ved at foretage en afbalanceret
vurdering af tekniske, økonomiske, miljømæssige og tilladelseskriterier, der er angivet i DNVkoden for offshore-rørledningsdesign, DNV OS-F101 /1/, nemlig:
•
•
•

At minimere den samlede rørledningslængde, hvilket derved medfører lavere omkostninger
ved indkøb samt maksimerer driften af rørledningssystemet.
At minimere arealanvendelsen i lavvandede områder, hvor der kræves specielle
installationsfartøjer til udførelse af installationen af offshore-rørledningen.
At undgå områder af særlig interesse. Disse omfatter:
o miljøbeskyttelsesområder;
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•
•
•

•
•

•

o områder med sensitiv flora og fauna;
o områder med kulturarv mv.
At undgå reserverede områder for havvindmølleparker. Hvis der krydses reserverede
områder, skal det undersøges nærmere og forhandles med marine myndigheder.
At undgå områder med eksisterende infrastruktur så som havvindmølleparker mv.
At undgå områder, hvor andre marine aktiviteter kan være i konflikt med konstruktion og
drift af rørledningen. Disse omfatter:
o Fiskeriområder;
o Råstofområder;
o Militærområder;
o Havvindmølleparker;
o Opankringsområder.
At minimere konflikt med eksisterende rørledninger, kabler, vrag og andre forhindringer på
havbunden.
At minimere arealer med uegnede havbundsforhold og/eller vanddybder, da disse kan påvirke
rørledningens stabilitet samt svække effektiviteten af nedgravning af rørledningen i
havbunden.
At minimere konflikt med eksisterende skibstrafikruter, hvilket minimerer risikoen fra
fartøjer, dvs. tabte ankre, synkende eller grundstødende skibe mv.

1.1.3 Feltundersøgelser til etablering af data til endelig rutebeslutning
Geofysiske, geotekniske og miljømæssige undersøgelser af alle de viste rutekorridorer vist i Figur
1-2 udføres (med start oktober 2017) for at danne grundlag for at bestemme den mest
hensigtsmæssige rute. Undersøgelsens resultater vil også danne grundlag for det detaljerede
tekniske design af rørledningssystemet.
De geofysiske undersøgelser omfatter batymetriske opmålinger med multibeam, side scan sonar,
magnetometermålinger samt højfrekvent seismiske undersøgelser af havbundens øverste 10 m.
Undersøgelserne udføres i en 500-1000 m bred korridor omkring midtlinjen for hvert rutealternativ;
Resultaterne vil blive brugt til optimering af den endelige ruteudformning.
De geotekniske undersøgelser omfatter CPT (Cone Penetration Test) målinger og vibrocore
sedimentprøveudtagning langs rutealternativerne.
Miljøundersøgelserne, herunder feltundersøgelser af følgende miljøparametre, vil blive anvendt til
at supplere eksisterende dokumentation, når det kræves:
•
•
•
•
•
•

Vandkemi og sedimentkemi;
Bundvegetation og levesteder;
Bunddyr;
Fisk;
Fugle;
Havpattedyr.

Resultaterne af disse undersøgelser vil sammen med resultaterne af de geofysiske og geotekniske
undersøgelser blive anvendt som led i grundlaget for en Miljøkonsekvensrapport (VVM) af offshore
Baltic Pipe-projektet. Undersøgelsesprogrammet overholder de lovmæssige krav og standarder for
de involverede parter og kan derfor variere mellem lande.
1.1.4 Offshore-konstruktion
1.1.4.1

Designkoder og standarder

Offshore-rørledningssystemet i polsk, tysk, svensk og dansk farvand vil blive designet i
overensstemmelse med seneste udgave ved projektstart af DNV offshore standard F101
Submarine pipeline system, Ref. /1/, og eventuelle andre nationale krav, som myndighederne

Document ID BP-1450-0003-EN-02

Side 8 af 29
Espoo notifikation

måtte have eller offentliggøre under forbindelsesprocessen. Navnlig vil følgende retningslinjer for
praksis og design fremlagt i Tabel 1-1 implementeres i udformningen af Baltic Pipe Offshore
rørledning:
Tabel 1-1

1.1.4.2

Gældende standarder og retningslinjer.

Designemne

Kode

Reference

Vægtykkelse

DNV-OS-F101

/1/

Linepipe-materiale

DNV-OS-F101

/1/

Indre belægning

ISO 15741.2

/2/

Ydre belægning

DNV RP-F106

/3/

Katodisk beskyttelse

DNVGL-RP-F103

/4/

Rørledningsstabilitet

DNVGL–RP-F109

/5/

Trawlredskabsindvirkning

DNVGL–RP-F111

/6/

Frie spænd

DNV–RP-C203 og DNVGL-RP-F105

/7/ og /8/

Risikostyring

DNV-RP-F107 og DNV-OS-F101

/1/ og /9/

Rørforsyning, belægning og anoder

Det langsgående svejsede rørledningsstål fremstilles på specialiserede rørmølle og leveres i 12,2
m (40') sektioner, hvilket er den rørlængde, der traditionelt anvendes til offshorerørledninger.
Installationsudstyret er derfor tilsvarende tilpasset rørsekvensens størrelse. Rørledningerne vil
blive forsynet med en indvendig friktionsreducerende flowbelægning (0,1 mm epoxymaling) og
en udvendig antikorrosionsbelægning (3,5 mm 3-lags PE), enten på selve
rørfremstillingsfabrikken eller ved et specialiseret belægningsanlæg (coating yard: anlæg til
betonbelægning af stålrør). Betonbelægning påføres på et - eventuelt separat belægningsanlæg. For at lette senere svejsning skæres belægningerne tilbage fra
rørledningsenderne, typisk ved 240 mm for anti-korrosionsbelægningen og 340 mm for
betonbelægningen.
Offeranoder støbes af anodeproducenten og leveres til belægningsanlæg, hvor de er monteret på
det specificerede antal rustbeskyttede rørledninger forud for betonbelægning.
De belagte rørledninger opbevares på belægningsanlæg, indtil rørene skal benyttes. Hvis
belægningsanlæg er fjernt placeret, kan det vælges at etablere et antal mellemliggende rørlagre,
hvortil der er lettere adgang for rørlægningsfartøjerne.
1.1.4.3

Offshore-rørlægningen

Brug af S-lægningsfartøjer, er en mulig metode til installation af
gastransportrørledningen), en typisk konfiguration præsenteres i Figur 1-3.
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Figur 1-3

En typisk rørledningsinstallation ved S-lægningsfartøj.

Ombord på rørlægningsfartøjet svejses de behandlede rørledninger sammen og forlader derefter
skibet via stingeren (udlæggeren), hvorfra den følger en S-kurve til ned til havbunden. De kritiske
steder under rørlægningen er ved overbøjningen på udlæggeren og bøjningen ved kontaktpunktet
med havbunden. Disse kritiske punkter styres ved en korrekt udlæggerkonfiguration.
Udlægningsprammen bevæger sig fremad under rørledningen ved at trække sig på ankre, som
regelmæssigt skubbes fremad af ankerhåndteringsfartøjer. Alternativt kan udlægningsprammen
være forsynet med et dynamisk positioneringssystem (DPS) og kraftfulde motorer, der gør det
muligt at holde korrekt placering og komme fremad, når ønsket.
1.1.5 Havbundsintervention til beskyttelse af rørledningen
1.1.5.1

Introduktion

Beskyttelse af rørledningen lettes både af den mekaniske konstruktion af rørledningen som
beskrevet ovenfor og ved hjælp af beskyttelse ved at nedgrave rørledningen i havbunden eller
ved at etablere støtte og beskyttelse ved hjælp af stenlægning.
For Baltic Pipe offshore-projektet anvendes følgende definitioner med hensyn til
havbundsintervention:

•

•
•
•

Nedgravning: Nedgravning af rørledningen i havbunden ved mekanisk udgravning af en
rende i havbunden. Dette kan enten gøres ved hjælp af ”dredger” (muddermaskine) på skibe
(0-6 m vanddybde) eller ved at grave røret ned bagefter (over 6 m vanddybde) ved hjælp af
rørledningsplove, kædesnitter (”chain cutter”) eller spuling.
Genopfyldning: Påfyldning af renden med havbundsmateriale og/eller materialer leveret fra
andre kilder, efter installation af rørledningen;
Naturlig opfyldning: Efter installation af rørledningen overlades renden til gradvist at blive
fyldt ved naturlig sedimentation;
Stenlægning: Tilvejebringelse af sten til havbunden fra et faldrørsfartøj (FRF) til etablering
af støtte og beskyttelse af rørledningen.

Generelt kan ændringer af den naturlige havbund, der måtte være nødvendigt, omfatte:
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•
•
•
•
•
•

Ændringer i sedimentsammensætningen for at forbedre egenskaberne af havbunden som
fundament for rørledningen, for eksempel for at forhindre rørledningen i at synke i blødt
mudder;
Nedgravning for at reducere påvirkning fra bølger og havstrømme;
Beskyttelse af eksisterende rørledninger eller kabler i forbindelse med krydsninger;
Tilvejebringelse af understøtninger til stigrørs, spoler etc.
Reduktion af fri spændhøjde for at reducere påvirkninger som følge af overtrawling;
Udjævning af rørledningsprofilen for at reducere længden eller frie spændhøjder eller
forhindre kontakttryk, der kan beskadige belægningen eller bule rørstålet.

Havbundsinterventioner planlægges i nogle dele langs rørledningsruten for at sikre stabilitet og
beskytte rørledningens integritet. De steder, hvor havbundsinterventioner er påkrævet,
identificeres som følge af stabilitetsanalyser og kvantitative risikovurderinger under hensyntagen
til vanddybde, lokale havbundsforhold, skibstrafikdensitet mv.
Hvor vanddybden er mindre end 20 meter, planlægges rørledningen at blive nedgravet for
beskyttelse. Nedgravning er den foretrukne metode til stabilisering af en rørledning mod stor
hydrodynamisk belastning (primært i lavt vand) og som beskyttelse mod tredjeparts påvirkning;
trawl og skibsankre. Genopfyldning kan være påkrævet. Nedgravning til 1,0 m under
havbundsoverfladen (TOP) anbefales.
1.1.5.2

Nedgravning på vanddybder under 6 m (”dregder”)

Ved vanddybder mindre end 6 m, er nedgravning udført under anvendelse af en ”dreger” på en
pram; et eksempel er vist i Figur 1-4.
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KONSTRUKTION/KLASIFIKATION

HOVEDDATA

Bygget af: Port Dais Engineering Works, Egypten/Turku Repair Yard,

Bruttotonnage: 1.090

Finland

Samlet længde: 55,00 m

Byggeår: 1999

Længde ponton: 55,00 m

Modifikationsår: 2002

Bredde: 17,00 m

Klassifikation: B.V. I HULL Dredger ingen fremdrift. Ubegrænset

Støbt dybde: 4,00 m

navigation. Uddybning inden for 15 mil fra kysten, eller 20 mil fra

Normaludkast: 3,00 m

havnen.

Gravemaskinetype: Liebherr P995
Spandkapacitet mudder spand: 22,00 m3
Spandkapacitet H. D. Spand: 9,00 m3
Maks. Uddybningsdybde: 26,00 m
Forankringssystem: 3 spyd/Vippespyd
Total installeret energi: 2.085 kW
Gravemaskine motorenergi: 1.600 kW

Figur 1-4

Typisk rendegraverpram til nedgravning på lavt vand (<6 m vanddybde).

Ved denne metode udgraves renden før rørledningens installation, hældningen på renden i
sandbund er 1:10; en skitse er vist i. Figur 1-5.

Figur 1-5

1.1.5.3

Skitse af typisk rende udgravet ved hjælp af en skraber.

Nedgravning og opfyldning

Hvor vanddybden er mindre end 20 meter, planlægges rørledningen at blive nedgravet for
beskyttelse. Nedgravning er den foretrukne metode til stabilisering af en rørledning mod stor
hydrodynamisk belastning (primært i lavt vand) og som beskyttelse mod tredjeparts påvirkning,
trawl og skibsankre. Kunstig genfyldning kan være påkrævet. Nedgravning til 1,0 m under
havbundsoverfladen (TOP) anbefales.
Nedgravning efter installationen af rørledningen er den enkleste løsning. Nedgravning kan gøres
ved sprøjtemaskine, hvor vanddyser sprøjter vand, som fluidiserer havbunden, ved mekanisk
skærer hvor kædeklippere udgraver en rende eller ved pløjning, som er et lignende princip som
en landbrugsplov.
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En stråleslæde eller mekanisk skærer er normalt en maskine, som kravler på havbunden på spor.
Maskinen er tung, måske 50-150 ton. Maksimal rendedybde er 3,5 meter.
Mekaniske nedgravningssystemer bruger ”cutter” (undervands-graveredskab) eller en
kombination af mekanisk ”cutter” og spuling, se. Figur 1-6.

Figur 1-6

Mekanisk nedgravningssystem - Deep Ocean T3200-system.

En skitse af nedgravningsoperationen er vist i Figur 1-7 og en skitse af et tværsnit af en typisk
rende er vist i Figur 1-8. Bredden af renden vil være mellem 5 og 20 meter afhængig af den
valgte nedgravningsløsning, havbundstyper etc.

Figur 1-7

Skitse viser en nedgravningsoperation.
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Figur 1-8

1.1.5.4

Skitse viser et typisk tværsnit af en nedgravet rørledning.

Stenlægning

Stenlægning planlægges udført med dynamisk positionerede faldrørsfartøjer, se. Figur 1-9. Et
faldrørsfartøj (FRF) er et selvdrevet fartøj, der er udstyret med et fleksibelt faldrør, der kan
sænkes ned i vandet under fartøjet.

Figur 1-9

1.1.5.5

Faldrørsfartøj til stenlægning.

Krydsning af infrastruktur (rørledninger og kabler)

De foreslåede alternativer for Baltic Pipe-ruten krydser eksisterende rørledninger, telekabler og
strømkabler ved havbunden i Østersøen. De infrastrukturer, der vil krydses, er blevet
identificeret efter samråd med de relevante myndigheder i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.
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Før etableringen af offshore-delen af Baltic Pipe vil der blive indgået aftaler med alle involverede
ejere af den krydsede infrastruktur. Desuden vil den nøjagtige position etableres ved detaljerede
geofysiske undersøgelser.
Et detaljeret krydsningsdesign for hver krydsning vil blive udarbejdet. Krydsningsdesignet vil
blive baseret på undersøgelsesresultater og give input til steninstallationsleverandøren. Designet
vil blive præsenteret på tegninger, hvor adskillelse med knust sten eller
betonmadrasser/understøtninger præsenteres.
1.1.6 Ilandføringskonstruktion
1.1.6.1

Generel

For Baltic Pipe Offshore-rørledning, er følgende ilandføringsmetoder aktuelle:
•
•
•

Bundtrækning (”bottom pulling”);
Vandret boring (”Horisontal drilling”);
Mikrotunnellering.

Miljøforholdene ved ilandføringsstedet er med til at fastlægge valget mellem de tre
ilandføringsmuligheder, som beskrives mere detaljeret nedenfor. I begge tilfælde bliver et
læggefartøj beregnet til lavt vand placeret så tæt på kysten som muligt (typisk ved 5-6 m
vanddybde), og den mest almindelige metode til installationen er, at røret er svejset oppe på
rørlægningsfartøjet (som under normal rørlægning) og trukket på land efterfølgende (shore pull)
gennem en åben rende, et boret borehul eller en foret mikrotunnel. Hvis et egnet område er
tilgængeligt, er det også muligt at svejse rørledningen på land og trække den på
rørlægningsfartøjet (offshore pull). Mikrotunnellering vil dog højst sandsynligt starte fra en
landbaseret byggegrube, hvilket gør offshore-pull upraktisk.
Bundtrækning er den foretrukne metode til ilandføringer domineret af den sandet eller gruset
jord, og hvor der ikke er miljømæssige forhold, der forhindrer en (midlertidig) rende gennem
brændingszonen og strandområdet. Vandret boring eller mikrotunnellering udføres for at mindske
påvirkningen af miljøet i ilandføringensområdet (klitter, klipper, jernbaner, veje,
miljørestriktioner, etc.). Mens mikrotunnellering kan udføres i enhver form, herunder løs sand
eller grus, er vandret boring mest egnet i forholdsvis ensartet ler, men er også blevet anvendt
succesfuldt i fast grundfjeld. Uanset byggemetoden kan det være omkostningseffektivt at
udgrave en adgangskanal til rørlægningsfartøjet for at forkorte trækafstanden.
1.1.6.2

Bundtrækning

På land, hvor installeres en trækstationen, der normalt består af to lineære spil, der er forbundet
med et fastholdelsesanker, hvilket kan være en spunsvæg. En rende udgraves gennem
brændingszonen, eventuelt beskyttet af en spunsvægskanal. Dybden af renden skal være
tilstrækkelig til at sikre, at rørledningen ikke udsættes for sæsonmæssige eller langsigtede
variationer af havbundens profil. Spilkablerne er ved hjælp af et trissesystem forbundet med
trækkablet, som er blevet trukket ind fra rørlægningsfartøjet, stationeret offshore ved
udmundingen af renden. På rørlægningsfartøjet er trækkablet forbundet med et trækhoved, som
er svejset på den første rørsamling (produceret på fartøjet) trækkes rørledningen i land til et
punkt over højtvandsmærket, hvor den første svejsning over middelvandsspejl efterfølgende
produceres, der forbinder offshore-rørledningen til onshore-sektionen. Et typisk layout af
ilandføringen er vist i Figur 1-10. For at reducere friktion og dermed den nødvendige trækkraft
kan rørledningen være forsynet med opdriftselementer, navnlig i tilfælde af en væsentlig afstand
til rørlægningsfartøjet.
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Figur 1-10

Bundtrækning på typisk ilandføringslayout (shore pull).

Efter afslutningen af trækoperationen fjernes spunsvægskanalen (hvis nogen) og renden
genopfyldes. Efter offshore-rørledningen er blevet sluttet til onshore-afsnittet genskabes stranden
til den standard, som myndighederne kræver.
1.1.6.3

Vandret boring

Vandret retningsboring (HDD) er en teknik, der anvendes til udforskning og produktion af
kulbrinter, hvorved borekronen ved enden af den oprindeligt lodrette borestreng dirigeres
sidelæns til en i sidste ende vandret retning, hvilket tillader aftapning af et stort og lavt
reservoirområde fra en enkelt produktionsplatform. I forbindelse med rørledningsinstallation er
udtrykket anvendt til at betegne en installationsmetode, hvor den præfabrikerede rørstreng
trækkes gennem et hul i jorden lavet af en rettet borestreng. Metoden er skematisk illustreret i
Figur 1-11.
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Figur 1-11

Princippet om vandret retningsboring.

En borerig er anbragt ved indgangsstedet, og en pilestreng indsættes i jorden. Boringen er
hydraulisk drevet af bentonitboremudder fodret gennem pilotstrengen. Bentonitmudderet
transporterer jorden væk og fylder hullet bag borehovedet og forhindrer det i at falde sammen.
Borehovedet er forbundet med den ikke-roterende pilotstreng ved hjælp af en drejning.
Skærehovedets diameter er større end pilens streng, som er indkapslet af en borestreng, og
yderligere længder af pilotstreng og borerør tilføjes, når borekronen forløber gennem jorden.
Typiske diametre ville være 63 mm (2½”) til pilotstrengen og 125 mm (5") til borestrengen, med
rullehjul på 350 mm (14 "), 600 mm (24") og 1050 mm (42”). Sidstnævnte vil efterlade et hul
tilstrækkeligt stort til at rumme en 36” rørledning.
Succesen af HDD afhænger af jordbunden, og metoden er uegnet til sammenhængskraftsvage
materialer (sand, grus og brosten). Den bedst egnede jord er ret ensartet ler eller blød sten
(skifer, kalksten, sandsten), men projektoplevelsen omfatter også solide sten (granit, basalt).
HDD involverer ingen aktiviteter mellem indgangsstedet og udgangsstedet og er derfor en
foretrukken metode til passage af stejle eller miljømæssigt følsomme kyster. Selv i mangel af
sådanne overvejelser er det et foretrukket alternativ til at skære en dyb rende gennem en høj
klippe.
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1.1.6.4

Mikrotunnellering

Mikrotunnellering er et alternativ til HDD, hvorved ikke kun et hul til rørledningen åbnes, men der
er installeret en foret tunnel, der muliggør etablering af andre ting, såsom et fiberoptisk kabel.
Hullet bores ved hjælp af en konventionel tunnelboremaskine (TBM) med fuld-face roterende
borehoved. Efterhånden som TBM skrider fremad, skubbes betonbøsningsrørelementerne bagved
den og danner en permanent tunnelforing. Den krævede reaktion er tilvejebragt af enten et
baganker eller en konstruktionskanalvæg, se Figur 1-12. En ”messenger line” installeret inde i
mikrotunnelen optages af rørlægningsfartøjet, der er stationeret ved enden af tunnelen,
forbundet med trækledningen, og efterfølgende trækkes rørledningen af et onshore-spil (ikke vist
i figuren). Efter indtræk kan der installeres en betonplade i tunnelen for at forhindre
indtrængning af indre saltvand.
Den maksimale mulige mikrotunnellængde er ca. 1500 m.

Figur 1-12

Princippet om mikrotunnellering.

OVERVIEW

OVERSIGT

Concrete jacking pipe

Betonbøsningsrør

Jacking shaft

Bøsningsskakt

Microtunnel

Mikrotunnel

Shield TBM

Afskærmning TBM

1.1.7 Klargøring
Før idriftsættelse af rørledningen vil der blive gennemført en klargøring. Dette omfatter
verifikation af rørledningens integritet. Klargøringen kan omfatte trykprøvning som hydrotesting.
I dette tilfælde vil rørledningen fyldes med havvand, som efterfølgende kommer under tryk. Efter
en mulig hydrotest udledes vandet tilbage til havet. Hvis hydrotesting udføres, kan det være
nødvendigt at behandle havvandet med oxygenscavenger (nedbryder ilt) og/eller biocider for at
forhindre korrosion af rørledningen. I tilfælde der vil være påkrævet kemikalier af tekniske
årsager, vil kemikalierne blive valgt til at være så miljøvenlige som praktisk muligt, og eventuel
brug af kemikalier vil kun finde sted efter godkendelse fra de relevante nationale myndigheder.
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Der kan være andre anvendte teknikker til at teste rørledningens integritet, som ikke kræver
brug af vand (fx tørprøvning, svejsning og rørlægning processtyring).
Som led i klargøringen, vil måler grise blive drevet gennem rørledningen for at verificere, at der
ikke er nogen anomalier i rørledningsvæggen, hvilket kan forårsage svigt på lang sigt eller
forhindre rengørings- og doserings-grise. Dette efterfølges af rengøring med børste- og
penslings-grise. Udledning vil forekomme nær ilandføringsområder og vil ikke være relevant i en
grænseoverskridende sammenhæng.
1.1.8 Idriftsættelse
Idriftsættelsen betyder at fylde rørledningen med gas for første gang og omfatter alle aktiviteter,
der opstår efter klargøringen, indtil det tidspunkt, hvor rørledningen er klar til gastransport.
Efter klargøringen bliver rørledningen fyldt med tør luft. For at forhindre en blanding af luft og tør
gas umiddelbart før injektionen, vil rørledningen blive fyldt med nitrogen (inert gas), der fungerer
som en buffer mellem luft og gas. Umiddelbart efter nitrogeninjektionen sendes naturgas ind i
rørledningen.
For at forberede rørledningen til arbejde, vil gassen blive frigivet til atmosfæren - først luften og
derefter kvælstof. Frigivelse af disse inerte gasser i atmosfæren under indsprøjtning af gas finder
sted på en kontrolleret måde på et sikkert sted.
1.1.9 Drift
Den forventede driftslevetid for rørledninger er ca. 50 år. I løbet af denne periode udføres
konstant overvågning af gastransporten samt planlagte og ikke-planlagte tjek og arbejder
relateret til vedligeholdelse.
I driftsperioden vil tekniske undersøgelser blive gennemført med det formål at sikre integriteten
af rørledningen, især fokus på at opretholde det korrekte gastryk og en sikker infrastruktur.
Disse aktiviteter vil omfatte geotekniske undersøgelser for at kontrollere rørledningens og den
omgivende havbunds integritet. Også ”grise” vil blive brugt til overvågning af vægtykkelsen og
den mulige korrosion af rørledningen.
Overvågning af gasoverførslen gennemføres fra projektledelsescentret på et sted, der skal
udpeges på et senere tidspunkt i projektet.
1.1.10
Dekommissionering
Efter afslutningen af driftsperioden vil rørledningssystemet blive dekommissioneret/afviklet.
Baltic Pipe er designet til at fungere i mindst 50 år, og rørledningernes driftstid kan under visse
omstændigheder forlænges ud over 50 år. De teknologiske muligheder og de foretrukne metoder
til afvikling af offshore-rørledninger kan have ændret sig under Baltic Pipes operationelle levetid.
Derfor vil dekommissioneringsprogrammet blive udviklet til slutningen af driftsfasen og afspejle
den tekniske knowhow, der er opnået i rørledningernes driftstid.
Dekommissioneringsprogrammet vil blive udviklet i samråd med de relevante nationale
myndigheder og i overensstemmelse med lovkravene på tidspunktet for afvikling.
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2.

OPLYSNINGER OM MULIGE MILJØPÅVIRKNINGER OG
FORESLÅEDE AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER
Grænseoverskridende miljøpåvirkninger kan potentielt forekomme for alle miljøreceptorer, fra
PoOs til AP uden for projektet (i andre lande end Danmark, Sverige, Tyskland og Polen) eller
mellem PoOs.
Receptorer og ressourcer, som potentielt kan påvirkes, og som er blevet identificeret i forbindelse
med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten er vist i Tabel 2-1.
Tabel 2-1

Miljøreceptorer, der er relevante for miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe-projektet.

Fysisk-kemisk miljø

Biologisk miljø

Socioøkonomisk miljø

•

Batymetri

•

Plankton

•

Sejlads og skibsruter

•

Hydrografi og vandkvalitet

•

Habitater

•

Kommercielt fiskeri

•

Overfladesedimenter og

•

Bentisk flora og fauna

•

Arkæologi (kulturarv)

forurenende stoffer

•

Fisk

•

Befolkning

•

Klima og luft

•

Havpattedyr

•

Turisme og rekreative

•

Undervandsstøj

•

Havfugle

•

Trækfugle

•

Trækkende flagermus

•

Beskyttede

•

Råstof-områder

områder/Natura 2000

•

Militære øvelsesområder

•

Konventionelle og kemiske

områder
•

Kabler, rørledninger og
havvindmølleparker

ammunitionssteder
•

Miljøovervågningsstationer og
forskningsområder

•

Områder på land
•

Geologiske egenskaber,

•

Områder på land
•

•

Områder på land

Planter og naturlige

•

Arkæologi

levesteder

•

Befolkning

•

Hvirvelløse dyr

•

Turisme og rekreative

•

Bilag IV arter

•

Ynglende fugle

•

Beskyttede

landskab og grundvand

områder

områder/Natura 2000

Potentielle påvirkninger, som kan have en grænseoverskridende virkning, er præsenteret i Tabel
2-2. Påvirkningens karakteristika, herunder hvilke receptorer der kan påvirkes og den forventede
arealmæssige udbredelse, er beskrevet. Potentielle grænseoverskridende virkninger i forhold til
Natura 2000-områder og strengt beskyttede arter (Habitatdirektivets Bilag IV) er beskrevet i
henholdsvis Afsnit 2.2 og 2.3.
Afværgeforanstaltninger kan være en kombination af følgende:
• Ruteoptimering
• Reduktion og minimering af konstruktionsaktiviteter, hvor det er nødvendigt, ved fx ved at
undgå at krydse eller passere følsomme områder
• Planlæg timingen af konstruktionsfasen, så der tages hensyn til følsomme perioder for fugle,
havpattedyr mv.
• Miljøhandlingsplan vedrørende håndtering af miljøproblemer.
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De nødvendige afværgende foranstaltninger vil blive kortlagt i forbindelse med projektudviklingen
samt og i forbindelse med resultaterne af feltundersøgelserne og kortlægningen miljøresultaterne
i basisundersøgelserne.
Det skal understreges, at relevante afværgeforanstaltninger vil blive anvendt, hvor det er
nødvendigt, fx i tilfælde af ammunition (UXO) vil den generelle filosofi være at: 1. undgå
ammunition på havbunden ved at omlægge ruten og 2. Hvis ammunition ikke kan undgåes, vil
ammunitionen fjernes på en korrekt og kontrolleret måde, herunder vil afværgeforanstaltninger
implementeres for at reducere eller undgå påvirkninger. Ammunitionsrydning vil blive behandlet
som en ikke planlagt hændelse/risiko.
Tabel 2-2

Karakteristika for potentielle grænseoverskridende virkninger.

Potentielle påvirkninger

Karakteristika og receptorer

Konstruktionsfase
Forstyrrelse af havbunden

Receptorer:
Levesteder, bentisk flora og fauna
Påvirkningens karakteristika:
Lokal forstyrrelse eller tab af havbundshabitater og bentisk flora og
fauna vil forekomme på grund af rørlægningsaktiviteter og opankring.
Områdeafgrænsningen:
Grænseoverskridende påvirkninger er ikke sandsynligt som følge af
forstyrrelse eller tab af levesteder eller bentisk flora og fauna.

Frigivelse af sediment (forøgelse

Receptorer:

af suspenderet

Vandkvalitet, overfladesediment, alle biologiske receptorer samt

sedimentkoncentration (SSC))

turisme (badevandskvalitet).
Påvirkningens karakteristika:
Generelt vil en stigning i SSC være begrænset til lokalområdet
omkring konstruktionsarbejdet, maksimalt 1-2 km på hver side af
rørledningen.
I enkelte tilfælde (fx stormhændelser) kan koncentrationer mindre end
10-15 mg/l SSC forekomme på større afstande, varigheden af denne
øgning i koncentration vil ophøre indenfor få timer, og den potentielle
påvirkning vil derfor være kortvarig.
Påvirkninger kan fx være øget turbiditet, hvilket medfører reduceret
lystilgængelighed (påvirkning af flora), nedsat sigtbarhed (påvirkning
af fauna og turisme), påvirkning af fiskeægs levedygtighed etc.
Områdeafgrænsningen:
SSC vil ikke have nogen mærkbare grænseoverskridende
skadevirkninger på miljøparametre for AP'er uden for PoOs.
Grænseoverskridende virkninger mellem PoO'erne kan forekomme og
vil blive vurderet i Espoo-rapporten ved hjælp af vurderingsmetoden
beskrevet i Afsnit 2.1.

Frigivelse af forurenende
stoffer, der er associeret med
frigivet sedimentet

Receptorer:
Vandkvalitet, alle biologiske receptorer.
Påvirkningens karakteristika:
Frigivelse af forurenende stoffer er associeret med det resuspenderede
sediment. Spredning af forurenende stoffer vil som sediment primært
være begrænset til lokalområdet omkring anlægsarbejder, maksimum
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1-2 km på hver side af rørledningen. I enkelte tilfælde (fx
stormhændelser) forøgede koncentrationer måles i større afstande,
men varigheden vil være kortvarig (få timer). Enhver potentiel
stigning vil derfor være kortvarig.
Påvirkningen kan være reduceret vandkvalitet, ophobning af
forurenende stoffer i fauna osv.
Områdeafgrænsningen:
Forurenende stoffer vil ikke have nogen mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger på miljømæssige parametre for
AP'er uden for PoOs. Grænseoverskridende virkninger mellem
PoO'erne kan forekomme og vil blive vurderet i Espoo-rapporten ved
hjælp af vurderingsmetoden beskrevet i Afsnit 2.1
Sedimentation

Receptorer:
Batymetri, overflade sediment, bentisk flora og fauna, fisk og
havbundshabitater.
Påvirkningens karakteristika:
Det forventes at sedimentation over 2-3 mm kun ses i umiddelbar
nærhed af rørledningen.
Påvirkninger kan være fysisk tildækning af flora, fauna og
habitatstrukturer.
Områdeafgrænsningen:
Sedimentation vil ikke give anledning til mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger for AP'er uden for PoOs.
Grænseoverskridende virkninger mellem PoO'erne kan forekomme og
vil blive vurderet i Espoo-rapporten ved hjælp af vurderingsmetoden
beskrevet i Afsnit 2.1

Undervandsstøj

Receptorer:
Havpattedyr og fisk.
Påvirkningens karakteristika:
Afhængig af aktiviteten og baggrundsniveauet kan undervandsstøj
høres meget langt fra kilden. Støjudbredelsen afhænger af det fysiskkemiske miljø (vanddybde, havbundsforhold, saltholdighed osv.).
Undervandsstøjudbredelse fra anlægsarbejder i den sydlige og vestlige
del af Østersøen forventes at ligge under baggrundsniveauet på 100
dB re 1 μPa, ca. 25-30 km fra kilden (stenlægning) /11/. Forhøjede
undervandsstøjniveauer vil ophøre umiddelbart efter aktiviteten er
stoppet.
Hvis der vil være nogen indflydelse afhænger af receptoren.
Havpattedyr er blandt de mest følsomme over for undervandsstøj. På
baggrund af videnskabelig litteratur om tærskelværdier for fysisk
påvirkning af havpattedyr og erfaring fra lignende projekter forventes
det, at virkningerne på dyrenes høreevne (midlertidigt høretab /12/)
fra anlægsarbejder er begrænset til mindre end 100 m fra
anlægsområdet /11/. Adfærdsmæssige forstyrrelser kan forekomme
på længere afstande, men da anlægsarbejdet vil være begrænset i tid,
vil der ikke være en væsentlig negativ grænseoverskridende virkning
på grund af undervandsstøj.
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Områdeafgrænsningen:
Undervandsstøj fra anlægsarbejder vil ikke have mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger for AP'er uden for PoOs. Der vil
sandsynligvis forekomme grænseoverskridende virkninger mellem
PoO'erne og vil blive vurderet i Espoo-rapporten ved hjælp af
vurderingsmetoden beskrevet i Afsnit. 2.1.
Forstyrrelse (fx fra

Receptorer:

tilstedeværelse af fartøjer, støj og

Fugle, turisme og mennesker

lys)
Påvirkningens karakteristika:
Forstyrrelser fra tilstedeværelse af fartøj, støj (i luft) og lys er
begrænset til områder nær byggepladserne.
Påvirkningerne i havområderne er begrænset til virkninger på fugle.
Videnskabelig litteratur viser, at den højeste flugtafstand (eller
effektafstand), der observeres for fugle, er ca. 2 km (sortand). /10/).
Påvirkningen vil være midlertidig, da anlægsarbejder kun vil finde sted
i en kort periode på et bestemt sted. Kystnære virkninger kan
potentielt være relevant for mennesker og turisme, dette vil ikke være
grænseoverskridende.
Områdeafgrænsningen:
Forstyrrelser fra bygge- og anlægsarbejder vil ikke have mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger for AP'er uden for PoOs.
Grænseoverskridende påvirkninger mellem PoO'erne vil højst
sandsynligt forekomme i grænseområdet og vil blive vurderet i Espoorapporten ved hjælp af vurderingsmetoden beskrevet i Afsnit. 2.1.
Sikkerhedszoner omkring

Receptorer:

anlægsfartøjer

Skibstrafik, kommercielt fiskeri
Påvirkningens karakteristika:
Restriktionszoner eller sikkerhedszoner omkring anlægsfartøjer kan
forstyrre skibet og trafik fra kommercielle fiskefartøjer. Virkningen
forventes at vare timer/dage og er dermed midlertidig.
Sikkerhedszoner afhænger af skibsstørrelse og aktivitet, men
forventes at være mindre end 3 km.
Områdeafgrænsningen:
Sikkerhedszoner omkring anlægsfartøjerne vil ikke have mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger for APs udenfor PoOs. Der vil
sandsynligvis forekomme grænseoverskridende virkninger mellem
PoO'erne og vil blive vurderet i Espoo-rapporten ved hjælp af
vurderingsmetoden beskrevet i Afsnit. 2.1.

Emissioner af luftforurenende

Receptorer:

stoffer og drivhusgasser (GHG)

Klima og luft
Påvirkningens karakteristika:
Emission af luftforurenende stoffer (fx SOx, NOx osv.) kan forekomme i
forbindelse med anlægsarbejder og kan have en lokal virkning (<100
m), mens drivhusgasser kan have en mere global virkning med et
bidrag til de samlede koncentrationer af drivhusgasser, der kan
påvirke klimaet. Anlægsperioden er forholdsvis kort, og da bidraget til
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de samlede drivhusgasser til Østersøen forventes at være ubetydeligt,
forventes påvirkningerne at være lave.
Områdeafgrænsningen:
Beregninger af drivhusgasemissioner fra projektet vil blive udført, og
overordnede globale og dermed grænseoverskridende vurderinger vil
blive foretaget. Det forventes, at der ikke vil være mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger
Driftsfase
Tilstedeværelse af rørledning og

Receptorer:

fysiske strukturer på havbunden

Hydrografi, kommercielt fiskeri
Påvirkningens karakteristika:
Rørledningen kan potentielt skabe en barriereeffekt for
vandtilstrømningen til Østersøen. Da rørledningen er begrænset i
højden og i mange områder, synker ned i havbunden, er det ikke
sandsynligt, at ændringerne vil være betydelige.
Det er tilladt for enhver AP'er at fiske inden for en EØS.
Påvirkningerne på kommercielt fiskeri kan skyldes konstruktioner på
havbunden (rørledninger eller sten), hvor trawludstyr muligvis kan
sidde fast, hvilket kan tvinge fiskerne til at ændre fiskeriadfærd. Hvor
vanddybden er under 20 m, vil rørledningen blive nedgravet og vil
ikke være en hindring for fiskerne. Det understreges, at det ikke
forventes, at projektet vil ændre fiskeriressourcen (fiskebestande).
Områdeafgrænsningen:
Ændringer i hydrografien på grund af rørledningen vil ikke have
mærkbare grænseoverskridende skadevirkninger for AP'er eller for
PoOs.
Da påvirkningen på det kommercielle fiskeri vil være begrænset, og da
fisken som ressource ikke vil blive ændret, vil rørledningen og de
fysiske strukturer på havbunden sandsynligvis ikke have mærkbare
grænseoverskridende skadevirkninger på kommercielt fiskeri.

Sikkerhedszoner omkring

Receptorer:

vedligeholdelsesfartøjer

Skibstrafik, kommercielt fiskeri
Påvirkningens karakteristika:
Restriktionszoner eller sikkerhedszoner omkring
vedligeholdelsesfartøjer kan forstyrre skibstrafik og kommercielle
fiskerfartøjer. Påvirkningen forventes at vare i sidste timer/dage og er
dermed midlertidig. Sikkerhedszoner afhænger af skibs-størrelse og
aktivitet, men forventes at være mindre end 3 km.
Områdeafgrænsningen:
Sikkerhedszoner omkring vedligeholdelsesfartøjer vil ikke have
mærkbare grænseoverskridende skadevirkninger for AP'er uden for
PoOs. Der vil sandsynligvis forekomme grænseoverskridende
virkninger mellem PoO'erne og vil blive vurderet i Espoo-rapporten
ved hjælp af vurderingsmetoden beskrevet i Afsnit. 2.1.

De potentielle grænseoverskridende påvirkninger fra PoOs til AP'er (også AP'er, som også er
PoOs) er præsenteret i Tabel 2-3.
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Tabel 2-3
Omfanget af potentielle grænseoverskridende påvirkninger mellem PoOs SE: Sverige, DE:
Tyskland, PL: Polen og DK: Danmark.

Land, hvorfra den potentielle påvirkning stammer
Potentielle påvirkninger

Danmark

Sverige

Tyskland

Polen

Frigivelse af sediment og forøgelse af SSC

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Frigivelse af forurenende stoffer

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Sedimentering

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Undervands-støj

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Forstyrrelse

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Sikkerhedszoner omkring anlægsfartøjer

PoO

PoO

PoO

PoO

Emissioner af luftforurenende stoffer og

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

Konstruktionsfase

drivhusgasser
Driftsfase
Tilstedeværelse af rørledning og fysiske
strukturer på havbunden (kommercielt
fiskeri)
Sikkerhedszoner omkring
vedligeholdelsesfartøjer

2.1

Miljøkonsekvensrapportens vurderingsmetode
Miljøkonsekvensvurderingerne vil adressere de potentielle miljømæssige og sociale konsekvenser
for alle dele af projektets livscyklus - konstruktion, drift og dekommisionering - på de relevante
miljømæssige og sociale receptorer.
Vurderingen skal dække projektets direkte og indirekte, kumulative og grænseoverskridende
virkninger samt de permanente og midlertidige, positive og negative virkninger og desuden tage
hensyn til de mål, der er fastlagt i EU (fx Havstrategidirektivet og Vandrammedirektivet) samt på
nationale niveauer.
Påvirkningerne vil blive vurderet på grundlag af deres art og omfang og i forhold til receptoren
(sociale og miljømæssige). Miljøkonsekvensvurderingerne vil skelne mellem følsomhed af
receptoren (socialt og miljømæssigt) og omfanget af påvirkningen for at forudsige betydningen af
virkningen.
Den foreslåede metode til vurdering af virkninger omfatter følgende kriterier for kategorisering af
miljømæssige og sociale påvirkninger:
•
•
•
•

Følsomhed af ressource/receptor;
Natur, type og reversibilitet af påvirkning;
Intensitet, omfang og varighed af påvirkningerne og
Samlet betydning af påvirkningerne.

Metoden for miljøkonsekvensvurderingerne tjener til formål at tilvejebringe måde til at
karakterisere de identificerede påvirkninger og deres overordnede påvirkningsgrad. Metoden kan
justeres lidt under processen.
2.1.1 Følsomhed af ressource/receptor
Påvirkningens samlede betydning vurderes på baggrund af evalueringen af de enkelte potentielle
påvirkninger, som beskrevet ovenfor og på den påvirkede ressources/receptors følsomhed.
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For at bevare en grad af subjektivitet i vurderingerne, er det nødvendigt at give hver
ressource/receptor en værdi (lav, mellem og høj), som potentielt kan påvirkes af
projektaktiviteterne.
Ekspertvurderinger og høring af interessenter vil dog være med til at sikre en rimelig grad af
konsensus om en ressources/receptors værdi. Ved at tildele værdi til en ressource/receptor gør
det det muligt at vurdere en ressources/receptors følsomhed overfor en påvirkning. Forskellige
kriterier anvendes til at bestemme værdi/følsomhed, herunder blandt andet modstandsdygtighed
overfor forandring, tilpasningsevne, sjældenhed (beskyttelsesstatus), mangfoldighed, værdien i
forhold til andre ressourcer/receptorer, forekomst, sensitivitet og om en ressource/receptor
faktisk er til stede under en projektaktivitet. Disse afgørende kriterier uddybes i Tabel 2-4.
Tabel 2-4 Kriterier anvendt til at vurdere følsomheden af en ressource/receptor.

Følsomhed
Lav:

En ressource/receptor, der ikke er vigtig for funktionerne i det det overordnede
økosystem, eller den er vigtig, men modstandsdygtig overfor forandringer (der måtte
forekomme i forbindelse med projektaktiviteter) og vil naturligt og hurtigt vende
tilbage til tilstanden før påvirkning, når aktiviteterne ophører (reversibel).

Medium:

En ressource/receptor, der er vigtig for funktioner/tjenester i det overordnede
økosystem. Det er muligvis ikke modstandsdygtigt over for forandringer, men det kan
aktivt gendannes til tilstanden før påvirkningen eller vende tilbage naturligt over tid
(reversibel).

Høj:

En ressource/receptor, der er kritisk for økosystemfunktioner/-tjenester, er ikke
modstandsdygtig overfor forandringer og kan ikke gendannes til tilstanden før
påvirkningen (ikke reversibel).

2.1.2 Natur, type og reversibilitet af virkninger
Påvirkningerne vil til at begynde med blive beskrevet og klassificeret efter deres art (enten
negativ eller positiv), deres type og deres reversibilitetsgrad. Type refererer til, om en påvirkning
er direkte, indirekte, sekundær eller kumulativ. Graden af reversibilitet refererer til kapaciteten af
den påvirkede miljømæssige eller sociale komponent/ressource for at vende tilbage til tilstanden
før påvirkningen fandt sted.
Natur, type og reversibilitet uddybes på Tabel 2-5.
Tabel 2-5 Klassificering af påvirkninger: Natur, type og reversibilitet af virkninger.

Påvirkningens art
Negativ

En påvirkning, der anses for at udgøre en negativ ændring fra de
eksisterende forhold (nuværende tilstand) eller som introducerer en ny,
uønsket faktor.

Positiv

En påvirkning, der anses for at repræsentere en forbedring af de
eksisterende forhold eller som introducerer en ny, ønskelig faktor.

Påvirkningstype
Direkte

Påvirkninger, der skyldes en direkte interaktion mellem en planlagt
projektaktivitet og en ressource/receptor.

Indirekte

Påvirkninger som følge af andre aktiviteter, der vurderes at ske som
følge af projektet.

Sekundær

Påvirkninger, der opstår som følge af direkte eller indirekte påvirkninger
som følge af efterfølgende interaktioner i miljøet.

Kumulerede

Kombinerede påvirkninger af andre aktiviteter og andre menneskelige
aktiviteter i området (fx fiskeri).

Grænseoverskridende

Påvirkninger på tværs af landegrænser.

Grad af reversibilitet
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Reversibel

Påvirkninger på ressourcer/receptorer, der ophører, enten med det
samme eller efter en acceptabel periode efter afslutningen af en
projektaktivitet.

Irreversibel

Påvirkninger på ressourcer/receptorer, der er tydelige efter
projektaktivitetens påhør, og som forbliver i længere tid. Påvirkninger,
der er irreversible, selv efter gennemførelse af afværgende
foranstaltninger.

2.1.3 Intensitet, omfang og varighed af påvirkningerne
Forudsete påvirkninger defineres og vurderes i forhold til en række variabler, primært intensitet,
skala og varighed af en effekt. Tilskrive værdier til variablerne er, for det meste, objektiv. Men
tildeling af en værdi til visse variabler kan være subjektiv, idet omfanget og lige retningen af
forandring ofte er svært at definere.
En forklaring af klassificeringer og værdier anvendt i VVM er præsenteret i Tabel 26-.
Tabel 26- Klassificering af virkninger med hensyn til intensitet, omfang og varighed.

Intensitet af påvirkninger
Ingen påvirkning:

Ingen påvirkning på strukturen eller funktionen af
ressourcen/receptoren inden for det berørte område.

Mindre påvirkning:

Mindre påvirkninger på ressource/receptorens struktur eller funktion
inden for det berørte område, men den grundlæggende struktur
og/funktion forbliver upåvirket.

Medium påvirkninger:

Der vil være en del påvirkning på strukturen eller funktionen i det
berørte område. Struktur/funktion af ressource/receptor vil blive delvist
tabt.

Stor påvirkning:

Ressourcer/receptors strukturer og funktioner ændres fuldstændigt.
Struktur/funktionstab er tydeligt inden for det berørte område.

Geografisk omfang af påvirkninger
Lokale påvirkninger:

Påvirkningerne er begrænset til projektområdet (1 km på hver side af
ruten)

Regionale påvirkninger:

Der vil være påvirkninger uden for projektområdets umiddelbare
nærhed (lokal påvirkning).

Nationale påvirkninger:

Påvirkningerne vil blive begrænset til den nationale sektor.

Grænseoverskridende
påvirkninger:

Påvirkningerne vil blive oplevet uden for den
danske/tyske/svenske/polske sektor. Påvirkningerne kan også være på
tværs af en national grænse i oprindelsesparterne.

Påvirkningens varighed
Omgående:

Påvirkninger under og umiddelbart efter projektet. Påvirkningerne
stopper dog straks, når aktiviteten er stoppet.

Kortsigtet:

Påvirkninger i hele projektaktiviteten og op til et år efter.

Mellemsigtet:

Påvirkninger der fortsætter i længere tid, mellem et og ti år efter
projektaktiviteten.

Langsigtet:

Påvirkninger der fortsætter i længere tid mere end ti år efter
projektaktiviteten.

2.1.4 Samlet betydning af påvirkningerne
Påvirkningen defineres derefter ved at sammenligne intensiteten af projektets påvirkning og
miljøreceptorernes følsomhed. Det er kvalificeret efter en skala, der spænder fra "ubetydelig" til
"større", defineret som præsenteret i Tabel 2-7.
Tabel 2-7 Kriterier for vurdering af sværhedsgraden af påvirkningerne

Alvorligheden af påvirkningerne
Ubetydelig
påvirkning:
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Mindre påvirkning:

Mindre uønskede ændringer, der kan mærkes, men falder inden for rækkevidde
af normal variation. Påvirkningerne er kortsigtede, og det naturlige opsving
finder sted på kort sigt.

Moderat
påvirkning:

Moderate negative ændringer i et økosystem. Ændringer kan overstige
rækkevidden af naturlig variation. Muligheden for naturlig genopretning på
mellemsigt er god. Det er imidlertid anerkendt, at et lavt niveau af påvirkning
kan forblive.

Væsentlig
påvirkning:

Strukturen eller funktionen i området vil blive ændret, og påvirkningen vil også
have indflydelse uden for projektområdet.

I vurderingen af miljøpåvirkningen vil alle vurderede ressourcer/receptorer ledsages af en tabel,
der sammenfatter vurderingen af de forskellige variabler af intensitet, skala og varighed samt
ressource/receptorfølsomhed samt den overordnede betydning for at give et kort overblik over
påvirkninger, se Tabel 2-8.
Tabel 2-8 Kriterier anvendt i miljøkonsekvensvurderingen.

Intensitet

Skala

Varighed

Samlet betydning

af påvirkning

af påvirkning

af påvirkning

af påvirkning1

Ingen

Lokal

Omgående

Ubetydelig påvirkning

Mindre

Regional

Kortsigtet

Mindre påvirkning

Mellem

National

Mellemsigtet

Moderat påvirkning

Stor

Grænseoverskridende

Langsigtet

Væsentlig påvirkning

: Evaluering af påvirkningens samlede betydning omfatter en evaluering af de viste variabler og en
vurdering af følsomheden af den ressource/receptor, der vurderes.
1

Positive påvirkninger vises med et "+" i de omfattende tabeller for de mulige påvirkninger.
2.2

Natura 2000 vurderinger
I overensstemmelse med Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, skal det vurderes, om et
projekt kan få væsentlig indvirkning på Natura 2000.-områder. I Miljøkonsekvensrapporten vil
der blive foretaget en vurdering af mulige påvirkninger på Natura 2000-områder i forbindelse
med Baltic Pipe-projektet.
Metoden til Natura 2000-vurderinger er en fire-trin-proces, der omfatter:
•
•
•
•

Foreløbig vurdering;
Konsekvensvurdering;
Vurdering af alternative løsninger og
Vurdering, hvor der ikke findes alternative løsninger, og hvor negative påvirkninger forbliver.

Det første trin i vurderingen er en Foreløbig vurdering (Natura 2000 væsentlighedsvurdering),
som identificerer projektets potentielle påvirkninger på et Natura 2000-område(er), enten alene
eller i kombination med andre projekter eller planer, og vurderer, om disse påvirkninger
sandsynligvis vil være væsentlige. Vurderingen vil indgå som en del af de nationale
Miljøkonsekvensrapporter og vil blive opsummeret i Espoo-rapporten. Hvis en
Konsekvensvurdering er nødvendig, vurderes påvirkningen på Natura 2000-netværket (dermed
grænseoverskridende påvirkning).
Områder, der potentielt kan påvirkes inden for alle fire PoO'er, er anført nedenfor:
•
•
•
•

#
#
#
#

DK00VA305
DK006X233
DK006X089
DK00VA309

(SAC): Stevns Rev;
(SAC): Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund;
(SPA): Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor;
(SAC): Hvideodde Rev;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DK00VA261 (SAC): Adler Grund and Rønne Bank;
DK00VA310 (SAC): Bakkebrædt og Bakkegrund;
DK006X230 (SAC): Skove ved Vemmetofte;
DK006X092 (SPA): Skove ved Vemmetofte;
DK006X233 (SAC): Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund;
DK006X084 (SPA): Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord;
DK006X089 (SPA): Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor;
SE0430187 (SAC): Sydvästskånes utsjövatten;
DE1249301 (SAC): Westliche Rönnebank;
DE1251301 (SAC): Adlergrund;
DE1552401 (SPA): Pommersche Bucht;
DE1652301 (SAC): Pommersche Bucht mit Oderbank;
PLH9900002 (SAC): Ostoja på Pommerns bugt
PLH320017 (SAC): Trzebiatów og Kołobrzeg kystbælte;
PLB990003 (SPA): Pommerns bugt og
PLB320010 (SPA): Kyst af Trzebiatów.

Bilag IV-vurderinger
Artikel 12a i habitatdirektivet har til formål at oprette og gennemføre en streng
beskyttelsesordning for dyrearter, der er opført i habitatdirektivets bilag IV, litra a), inden for
hele medlemsstaternes område.
I overensstemmelse med direktivet er følgende forbudt for strengt beskyttede arter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen
forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser
yngelpleje, overvintrer eller vandrer
forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen
beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
Alle former for bevidst fangst og opbevaring og bevidst dræb;
Bevidst beskadigelse eller ødelæggelse af avls- eller hvilested
Bevidst forstyrrelse af vilde dyr, især i opdræt, ved avl og dvaletid, for så vidt som
forstyrrelser vil være væsentlige i forhold til målene i denne konvention
Bevidst ødelæggelse eller indsamling af æg fra naturen eller opbevaring af disse æg, selvom
det er tomt
Opbevaring, transport eller salg af eller bytte med og udbud til salg eller bytte af enheder,
der er indsamlet i naturen, med undtagelse af dem, der lovligt er indsamlet inden
iværksættelsen af dette direktiv..

Vurderingen af den økologiske funktionalitet i de eksisterende bilag IV-arter vil indgå som en del
af de nationale Miljøkonsekvensrapporter og vil blive opsummeret i Espoo-rapporten.
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