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1.

INFORMATION OM PLANERAD VERKSAMHET
RUMSLIG OCH TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

SAMT

Denna Esbo-anmälan har upprättats på uppdrag av GAZ-SYSTEM S.A. avseende det föreslagna
offshore-gasledningsprojektet Baltic Pipe.
Den här Esbo-anmälan gäller för den del av Baltic Pipe-projektet där en rörledning anläggs till
havs genom Danmark och Polens territorialvatten samt antingen genom Sveriges eller Tysklands
ekonomiska zon (EEZ), beroende på vilken slutlig sträckning som väljs i den sektion av Östersjön
som ligger i området mellan Danmark och Polen.
Baltic Pipe-projektet utvecklas av GAZ-SYSTEM S.A. och Energinet.dk som ett gemensamt
projekt. GAZ-SYSTEM S.A. ansvarar för Östersjödelen av projektet. Energinet.dk ansvarar för den
danska landanslutningen vid Faxe, fram till anslutningen till det norska gasledningssystemet i
Nordsjön.
Projektet är ett så kallat EU-PCI (projekt av europeiskt gemensamt intresse), vilket innebär att
det är ett viktigt projekt för att slutföra den europeiska inre energimarknaden och uppfylla EU:s
energipolitiska mål om prisvärd, säker och hållbar energi. Ett PCI-projekt kan dra nytta av t.ex.
påskyndad planering och tillståndsgivning.
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivning i ett gränsöverskridande sammanhang
från den 25 februari 1991 innebär en gränsöverskridande konsekvens att... "all icke-global
påverkan inom partens jurisdiktion till följd av de planerade verksamheterna, vars fysiska orsak
är helt eller delvis belägen i det område under den andra partens jurisdiktion. "
Projektet är förtecknat i bilaga I, #8, olja- och gasledning med stor diameter, vilket innebär att
parten (PoO) i överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen ska se till att berörda
parter är informerade om föreslagna verksamheter som skulle kunna orsaka en betydande
negativ gränsöverskridande påverkan.
Parten i fråga (PoO, Pary of Origin) betyder det land som är den avtalsslutande parten eller
parterna i konventionen, under vars jurisdiktion den planerade verksamheten ska äga rum, vilket
i detta fall är Danmark, Sverige, Tyskland och Polen.
Kortaste avståndet från de planerade sträckningarna till något av de övriga Östersjöländerna är
drygt 230 km.

1.1
Projektbeskrivning
1.1.1 Allmänt
Baltic Pipe är ett gemensamt projekt i samarbete mellan det polska gastransmissionsföretaget
GAZ-SYSTEM S.A. och det danska företaget Energinet.dk. Baltic Pipe-projektet är upptaget på
EUs lista för särskilt prioriterade projekt (projects of common interest, PCI, Annex VII, (8), 8.3).
Baltic Pipe är ett strategiskt infrastrukturprojekt med målet att skapa ny naturgasförsörjning till
den Europeiska marknaden. Projektet kommer när det är färdigt kunna transportera gas från de
norska oljefälten till de danska och polska marknaderna men också till närliggande länder. Om
det finns ett behov så kommer också Baltic Pipe möjliggöra naturgasförsörjning från Polen till de
svenska och danska marknaderna. Offshoregasledningen från Danmark till Polen är en nödvändig
del av det övergripande projektet Baltic Pipe.
Baltic Pipe består av fem huvuddelar (se Figur 1-1)
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En ny naturgasledning i Nordsjön (längd 120 km) från de norska offshoregasfälten till den
danska kusten. I Nordsjön kopplas gasledningarna ihop med den existerande gasledningen
Europipe II, vilken sammanbinder Norge och Tyskland.
I Danmark är en ny gasledning planerad, vilken kommer att stäcka sig cirka 220 km över
Jutland, Funen och sydöstra Zealand
En ny kompressorstation (CS Zealand) vid den danska kusten i Zealand.
En offshoregasledning som länkar samman Danmark och Polen för en tvåvägs
gastransmission och utgör underlaget för denna anmälan.
Den nödvändiga expansionen av det polska gassystemet genom gasförsörjning från
Danmark.
Gasledningen planeras att vara färdig för drift till 2022 med en anläggningsstart i mars 2020.

Figur 1-1

Schema över de fem huvuddelarna i Baltic Pipe projektet .

Baltic Pipe kommer att ha en kapacitet att leverera 10 miljarder m 3 gas till Polen. Gasledningens
livslängd uppskattas till 50 år.
Baltic Pipe offshore gasledning består av rör tillverkade i en kol-stållegering med en yttre
diameter av 914 mm. Rören består av 12 m långa sektioner som svetsas samman.
Huvudargumentet för Baltic Pipe är att ytterligare stärka diversifieringen i tillgången, marknadsintegreringen, prisutjämning och säkra tillgången av gas primärt i Polen och i Danmark och
sekundärt i Sverige, central- och östra Europa samt i de Baltiska staterna.
Av denna anledning var Baltic Pipe inkluderat i EU kommissionens första lista över projekt med
gemensamt intresse (PCI) som upprättades 2013 och sedan även i den andra listan som godtogs
av EU kommissionen 18 november 2015 vilken åter uppdaterats och publicerats av EU
kommissionen 2017 (förväntat datum för publicering i Europeiska Unionens officiella tidskrift är
januari 2018) där man understryker projektets regionala betydelse. Baltic Pipe är projekt
nummer 8.3 i PCI-listan (Annex VII, (8), 8.3).
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Projektet stärker ytterligare EUs inre energimarknad genom att följa EUs energipolitiska mål för
en prisvärd, säker och hållbar energi.
1.1.2 Rörledningens sträckning och alternative landföringar
Offshoregasledningen från Danmark till Polen har en total längd av 250 – 280 km med två
alternativ för landföringen i Danmark vid Faxe bukten (Faxe Norr, Faxe Söder) och tre alternativ
för landföringen i Polen (Niechorze, Rogowo, Gaski). Sträckningen över Östersjön mellan
Danmark och Polen inklusive möjliga korsningar över tysk eller svensk EEZ visas i Figur 1-2.
Två alternativ för gasledningens sträckning genom Östersjön undersöks för tillfället där den ena
går genom svensk och den andra genom tysk EEZ. För vardera av dessa alternativ övervägs en
huvudsträckning (svart linje i Figur 1-2) och en alternativ sträckning (grön linje i Figur 1-2).
Gasledningen kommer inte att gå genom territorialvatten i Sverige eller Tyskland.

Figur 1-2

Generella sträckningsalternativ för offshore delen av Baltic Pipe

Baserat på resultaten i en genomförbarhetsstudie så har olika sträckningar optimerats som en del
av en konceptstudie. De föreslagna sträckningarna har tagits fram genom att väga och utvärdera
tekniska, ekonomiska, miljömässiga kriterier tillsammans med DNV-tillståndskriterier för design
av offshore gasledningar, DNV OS-F101 /1/:



För att minimera den totala längden av gasledningen; detta medför en lägre
genomförandekostnad och maximerar gasledningens prestanda.
För att minimera passage genom områden med grundare vatten där särskilda
installationsbåtar behövs för att anlägga gasledningen.
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För att undvika områden av särskild betydelse. Dessa inkluderar:
o miljöskyddsområden
o områden med känslig flora och fauna
o områden med kulturarv etc.
För att undvika områden som planeras för vindkraft; om områden för vindkraft korsas
kommer det att behöva utredas vidare och förhandlas med havsplaneringen för området.
För att undvika områden med existerande infrastruktur så som vindkraft, etc.
För att undvika områden där andra marina aktiviteter kan komma i konflikt med anläggning
och driften av gasledningen. Dessa inkluderar:
o områden för kommersiellt fiske;
o områden för utvinning av råmaterial;
o militära övningsområden;
o planerad offshore vindkraft;
o områden för nödankring.
För att minimera störning av existerande gasledningar, kablar, vrak och andra hinder.
För att minimera områden med otillräcklig sedimentkvalité och/eller batymetri. Dessa
områden kan riskera gasledningens stabilitet såväl som försvåra effektiviteten av dikningen
av gasledningen
För att minimera störning av fartygstrafik. Detta minimerar risker från tredjepartsfartyg dvs.
tappade ankare, sjunkande eller förlista fartyg.

1.1.3 Fältundersökningar för att samla data inför beslut om slutgiltig sträckning
Geofysiska och geotekniska miljöstudier av samtliga sträckningskorridorer som visas i Figur 1-2
pågår (startade i oktober 2017 för Danmark, Polen, Tyskland), detta för att fastställa en
beslutsbas för den mest optimala sträckningen. Därutöver kommer undersökningarna att utgöra
bas för ingenjörsmässiga designen av rörledningen.
De geofysiska undersökningarna inkludera, sidosökande sonar (side scan sonar), multibeam
batymetri, magnetometermätningar och högfrekventa seismiska undersökningar för de översta
10 metrarna av havsbotten. Undersökningarna görs för en 500-1 000 m bred korridor runt om en
centerlinje för vardera sträckningsalternativ; resultaten kommer att användas för att optimera
den slutgiltiga sträckningen.
De geotekniska undersökningarna inkluderar CPT-mätningar (Cone Penetration Test) och
vibrocore provtagning för sedimenten utmed alternativen.
Miljöundersökningarna som görs inkluderar nedanstående parametrar kommer att kunna
komplettera och den befintliga dokumentation som finns tillgänglig:







Vatten- och sedimentkemi
Fytobentos och habitat
Makrozoobentos
Fisk
Fåglar
Marina däggdjur

Resultaten av dessa undersökningar kommer tillsammans med resultaten från geofysiska och
geotekniska undersökningar användas som en del av miljökonsekvensbedömningen av offshore
delen av Baltic Pipe. Undersökningsprogrammen kommer att följa legala krav och standarder för
involverade parter och kan därmed variera mellan länderna.
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1.1.4 Offshore konstruktion
1.1.4.1

Designkoder och standarder

Offshore gassystemet i polskt, tyskt, svenskt och danskt vatten kommer vid projektstarten att
utformas i enlighet med den senaste versionen av DNV offshore standard F101 Submarine
Pipeline Systems, Ref. /1/, och andra nationella krav som myndigheterna kan ha eller uppger
under ansökningsprocessen. Koderna som presenteras i nedanstående Table 1-1 för gällande
praxis och designguidelines ska implementeras i designen av offshore delen av Baltic Pipe.
Table 1-1

1.1.4.2

Tillämpliga standarder och guidelines.

Design del

Kod

Referens

Väggtjocklek

DNV-OS-F101

/1/

Gasledningsmaterial

DNV-OS-F101

/1/

Invändig skyddsfilm

ISO 15741.2

/2/

Utvändigt skydd

DNV RP-F106

/3/

Katodskydd

DNVGL-RP-F103

/4/

Stabilitet av gasledningen

DNVGL–RP-F109

/5/

Påverkan från trålningsutrustningen

DNVGL–RP-F111

/6/

Fria spann

DNV–RP-C203 and DNVGL-RP-F105

/7/ and /8/

Riskkontroll

DNV-RP-F107 and DNV-OS-F101

/1/ and /9/

Rörförsörjning, skyddsfilm och anoder

Det longitudinella svetsade gasledningsstålet produceras i utvalda rörfabriker och levereras i
12,2 m långa sektioner. Denna rördelslängd är i enlighet med de mått som traditionellt används
för offshoregasledningar och anläggningsutrustningen har utformats i enlighet med detta.
Rörledningsdelarna levereras med en invändig skyddsfilm (0,1 mm epoxyfärg) samt ett utvändigt
korrosionsskydd (3,5 mm 3-lager PE) och detta görs antingen vid tillverkningen i rörfabriken eller
i en för ändamålet specialiserad verksamhet (coating yard). Rören förses sedan med ett
betongytskikt och detta görs vid en specialiserad anläggning. För att möjliggöra för senare
girsvetsning skärs den utvändiga beläggningen bort vid rörledningsändarna. Ett typiskt mått är
240 mm av korrosionsskyddet och 340 mm av betonglagret.
Offeranoder gjuts av anodtillverkaren och levereras till anläggningen för ytskyddsbehandling. Här
monteras de till de korrosionsskyddade rörledningarna innan de täcks med det yttre skiktet av
betong.
De ytbelagda rörledningarna förvaras på anläggningen för ytskyddsbehandling till dess att de
behövs för rörläggningen. Om anläggning ligger långt från projektområdet kan
anläggningsentreprenören komma att välja att upprätta lagerområden för rörledningarna på mer
lättillgängligt avstånd för rörläggningsfartygen.
1.1.4.3

Offshore rörläggning

Den möjliga rörläggningsmetoden för 36 tums-gastransmissionsledningar är genom S-läggnings
fartyg och en schematisk bild visas i Figur 1-3.
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Figur 1-3

En typisk rörläggningsinstallation genom S-läggnings fartyg.

På fartyget svetsas rördelarna samman till en sammanhängande rörledning som sedan förs ner
från båten genom riktningsinstrumentet där det antar en S-kurva innan det når havsbotten. De
kritiska momenten är överböjaren vid riktningsinstrumentet och slutböjningen innan rörledningen
når havsbotten. Spänningar vid överböjaren kontrolleras genom riktningsinstrumentets
konfiguration medan buktningar vid slutböjningen förhindras genom rörledningens inre spänning
vilket skapas genom spänningsinstrument på fartyget.
Läggningsfartyget rör sig framåt genom att dra sig framåt med hjälp av ankare. Dessa flyttas
periodvis av ankarhanteringsfartyg. Alternativt kan läggningsfartyget styras av ett dynamiskt
positioneringssystem genom starka motorer vilka möjliggör att fartyget kan ligga stilla eller flytta
sig framåt.
1.1.5 Havsbottenarbete för att skydda rörledningen
1.1.5.1

Inledning

Skydd av rörledningen sker dels genom rörledningens utformning som beskrivits ovan och dels
genom att rörledningen grävs ner eller stabiliseras genom täckning med sten.
För offshore projektet Baltic Pipe används nedanstående definitioner avseende havsbottenarbete:







Dikning: Nedgrävning av rörledningen i havsbotten genom att mekaniskt skapa ett dike i
havsbotten. Detta kan antingen göras genom att använda muddringspråmar (vid 0-6 m
vattendjup) eller genom dikning efter rörläggningen (vid djup > 6m) vilket kan göras genom
plogning, kedjeskärare eller vatten spolning.
Artificiell återfyllnad: Havsbotten återfylls med annat material efter att dikning och
rörledning är på plats.
Naturlig återfyllnad: Efter installationen av rörledningen fylls dikningsområdet gradvis med
sediment genom naturliga sedimentrörelser och sedimenttransport i området.
Steninstallation: Stenar läggs på havsbotten från ett stenläggningsfartyg (fall pipe vesselFPV) för stöd och skydd av rörledningen.
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Nödvändiga modifieringar av den naturliga havsbotten inkluderar generellt:








Sedimentförflyttning för att förbättra fundamentets egenskaper, till exempel för att förhindra
att rörledningen sjunker ner i lösa sediment;
Dikning för att reducera påverkan från vågor och strömmar;
Skydd av existerande rörledningar eller kablar i samband med ledningskorsningar;
Möjliggöra stöd för ”riser bases, spools etc”.
Reducera höjder av fria spann för att minska krafter som kan uppkomma vid övertrålning
Utjämnande av rörledningsprofilen för att minska längden av fria spann eller för att förhindra
tryckkontakt som kan skada ytskiktet eller som kan buckla till rörstålet

Havsbottenarbete planeras för några delar av rörledningen för att säkerställa stabilitet och för att
skydda rörledningen från yttre skador. Lokaliseringen av de platser där havsbottenarbete är
nödvändigt kommer att fastställas i resultaten från stabilitetsanalysen och den kvantitativa
riskbedömningen där vattendjup, lokala havsbottenförhållanden, omfattning av fartygstrafik etc.
tas i beaktande.
Där vattendjupet är mindre än 20 m kommer rörledningen grävas ner för att skyddas. Dikning är
den föredragna metoden för att stabilisera en gasledning mot allt för stor hydrodynamisk
belastning (förekommer primärt i grunda vatten) och som ett skydd mot påverkan från
tredjepartsaktiviteter, trålning och ankring. Artificiell återfyllnad kan bli aktuell. Dikning upp till
1,.0 m täckning (TOP) rekommenderas.
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1.1.5.2

Dikning vid vattendjup som är mindre än 6 m (mudderverk)

I lägre vattendjup (< 6 m) så sker dikning med hjälp av muddring via pråm; ett exempel visas i
Figur 1-4.

Figur 1-4

Typisk enskopeverk för dikning i grunda vatten (<6 m vattendjup).

Med denna metod grävs diket före rörledningen anläggs, släntlutningen är 1:10. En schematisk
ritning visas i Figur 1-5.

Figur 1-5

1.1.5.3

Ritning av ett typiskt dike från ett mudderverk.

Dikning och återfyllnad

Om vattendjupet är mindre än 20 m planeras dikning i syfte att skydda rörledningen. Dikning är
den föredragna metoden för att stabilisera en rörledning mot överdriven hydrodynamisk
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belastning (huvudsakligen i grunt vatten) och som skydd mot påverkan från tredje parts, som
trålning och fartygsankare. Artificiell återfyllning kan krävas. Dikning upp till 1,0 m övertäckning
(TOP) rekommenderas.
Dikning efter rörinstallation är den enklaste lösningen. Dikning kan genomföras med en
jetstrålemaskin som sprutar vatten med en jetstråle som löser upp havsbotten, med en mekanisk
skärare som gräver ett dike eller genom plöjning, som är att likna vid en jordbruksplog.
En jetsläde eller mekanisk skärare är normalt en maskin som kryper på havsbotten på spår.
Maskinen är tung, kanske 50-150 ton. Maximalt grävdjup är 3,5 m.
Mekaniska dikningssystem använder skärare eller en kombination av mekanisk skärning och
jetstråle, se Figur 1-6.

Figur 1-6

Mekaniskt dikningssystem- Deep Ocean T3200 system.

En skiss av dikningsoperationen visas i figur 1-7 och en skiss av ett tvärsnitt av ett typiskt dike visas i
figur 1-8. Dikesbredden kommer att ligga mellan 5 och 20 m beroende på den valda dikeslösning,
sedmenttyper etc.
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1.1.5.4

Figur 1-7

Ritning över en dikningsövning.

Figur 1-8

Skiss över en genomskärning av en nedgrävd rörledning.

Stenläggning

Stenläggning planeras genom dynamiskt positionerade fallrörsfartyg, se figur 1 9. Ett fallrörsfartyg
(FPV) är ett propellerfartyg som är utrustat med ett flexibelt fallrör som kan sänkas ner i vattnet
under fartyget.
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Figur 1-9

1.1.5.5

Fallrörsfartyg för stenläggning.

Korsning av infrastruktur (rörledningar och kablar)

Baltic Pipe kommer att korsa befintliga rörledningar, telekablar och kraftkablar i Östersjön.
Infrastrukturen som korsas identifieras efter samråd med berörda myndigheter i Danmark,
Sverige, Tyskland och Polen.
Före anläggandet av Baltic Pipe kommer avtal att ingås med alla involverade ägare av
infrastruktur som korsas. Den exakta positionen kommer också att fastställas genom detaljerade
geofysiska undersökningar.
En detaljerad design för varje korsning kommer att förberedas. Designen kommer att baseras på
undersökningsresultat och ge input till entreprenören för stenläggning. Designen presenteras på
ritningar där separering med krossad sten eller betongmassor/ stöd presenteras.
1.1.6 Anläggningaarbeten vid landföring
1.1.6.1

Allmänt

För Baltic Pipe Offshore Pipeline är följande landningsbyggnadsmetoder typiska:




Bottendragning;
Horisontell borrning;
Mikrotunnel

Natur- och kulturförhållanden vid landföringen bestämmer valet mellan de tre alternativen, vilka
beskrivs mer detaljerat nedan. I alla fallen är en grundgående läggningspråm placerad så nära
kusten som möjligt (vanligen på 5-6 m vattendjup) och den vanligaste installationsmetoden är
att röret svetsas uppe på läggningspråmen (vilket är det normala vid rörläggning) och dras i land
allteftersom den görs iordning (landdragning), genom en öppen grav, ett borrat borrhål eller i en
linjär mikrotunnel. Om ett lämpligt område är tillgängligt, är det också möjligt att svetsa
rörledningen på land och dra upp den på läggningsfartyget (havsdragning). Mikrotunnel kommer
emellertid sannolikt att starta från en landbaserad källa, vilket gör havsdragning opraktiskt.
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Bottendragning är den föredragna metoden för markområden som domineras av sand eller grus,
och där det inte finns några miljö- eller socioekonomiska invändningar mot en (temporär)
grav/dike genom svämzon och strandområde. Horisontell borrning eller mikrotunnel utförs för att
klara särskilda förhållanden vid landföringspunkten (sanddyner, klippor, järnvägar, vägar,
miljörestriktioner, etc.). Mikrotunnel kan utföras på vilken mark som helst, inklusive lös sand
eller grus, men horisontell borrning är lämpligast i ganska likformig lera, men metoden har även
använts framgångsrikt i fast berggrund. Oavsett anläggningsmetoden kan det vara
kostnadseffektivt att gräva en kanal till läggningsfartyget för att förkorta dragavståndet.
1.1.6.2

Bottendragning

På den förberedda landningsplatsen är dragstationen installerad, vanligtvis bestående av två
linjära vinschar kopplade till ett fasthållningsankare, vilket kan vara en pålad hög mur/vägg. Ett
dike är utgrävt genom bränningszonen, eventuellt skyddad genom en pålad kassun. Grävdjupet
ska vara tillräckligt för att säkerställa att rörledningen inte utsätts för säsongs- eller långvariga
variationer av havsbottenprofilen. Vinschkablarna är med hjälp av en skivkoppling anslutna till
dragkabeln, som har dragits in från läggningsfartyget, stationerad till havs vid dikets mynning.
På fartyget är dragkabeln ansluten till ett draghuvud som är svetsat på den första rörledningen.
Allteftersom rörledningen tillverkas på pråmen dras den i land till en punkt ovanför
högvattenpunkten där den första torrsvetsningen produceras, varefter havsrörledningen förbinds
till den landanknutna sektionen.
En typisk bild landföring visas i Figur 1-10. För att minska friktionen, och därmed den dragkraft
som behövs, kan rörledningen vara försedd med flytelement, särskilt om det är ett väsentligt
avstånd till läggningsfartyget.

Figur 1-10

Bottendragning vid typiskt landföringsställen (shore pull).

Efter avslutad dragoperation avlägsnas kassunen (om sådan anlagts) och diket fylls igen. När den
havsbaserade rörledningen har anslutits till landdelen, återställs stranden till det tillstånd som
myndigheterna kräver.
1.1.6.3

Horisontal borrning

Horisontell riktad borrning (HDD) är en teknik som används vid kolväteutvinning och -produktion,
varvid borrkronan vid slutet av den ursprungligen vertikala borrsträngen omdirigeras i sidled till
en så småningom horisontell riktning, vilket möjliggör utvinning från ett stort och grunt
reservoarområde med en enskild produktionsplattform. I samband med rörledningsinstallation
används termen för att ange en installationsmetod där den prefabricerade röret dras genom ett
hål i marken gjord av en riktad borrsträng. Metoden illustreras schematiskt i Figur 1-11.
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Figur 1-11

Principskiss horisontellt riktad borrning.

En borr-rigg placeras vid ingångspunkten och en pilotsträng borras i marken. Borren drivs
hydrauliskt av bentonitslam som matas genom borrsträngen. Bentonitslammet transporterar bort
jorden och fyller hålet bakom borrhuvudet, vilket förhindrar att det faller ihop. Borrhuvudet är
anslutet till den icke-roterande pilotsträngen med en svängtapp. Skärhuvudets diameter är större
än pilotsträngens diameter, vilken är innesluten av en borrsträng, och ytterligare längder av
pilotsträng och borrör läggs till när borrkanten går framåt genom jorden.
Vanliga diametrar kan vara 63 mm (2 ½ ") för pilotsträngen och 125 mm (5") för borrsträngen,
med kammare på 350 mm (14"), 600 mm(24") och 1 050 mm (42") . Den senare kommer att
lämna ett hål som är tillräckligt stort för att rymma en 36" rörledning.
Hur bra HDD fungerar beror på markförhållandena och metoden är olämplig för material med
sämre sammanhållning (sand, grus och kullersten). Den lämpligaste marken är ganska likformig
lera eller mjuk sten (skiffer, kalksten, sandsten), men erfarenheter från projekt inkluderar också
bergmaterial (granit, basalt).
HDD innebär inga markaktiviteter mellan ingångshål och utgångshålet och är därför en metod att
föredra för att korsa högexploaterade områden eller miljömässigt känsliga strandområden. Även i
avsaknad av sådana omständigheter är det ett attraktivt alternativ till att göra en djupt schakt
genom en hög höjd.
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1.1.6.4

Mikrotunnel

Mikrotunnel är ett alternativ till HDD, där inte bara ett hål för rörledningen öppnas, utan en linjär
tunnel anläggs, vilket möjliggör installation av annan infrastruktur, såsom en fiberoptisk kabel.
Hålet borras med en konventionell tunnelborrmaskin (TBM) med ett heltäckande roterande
borrhuvud fram. När TBM rör sig framåt, pressas betongrörselementen bakom det och bildar en
permanent tunnelfodring. Den nödvändiga rörelsen tillhandahålls av antingen ett bakankare eller
en konstruktionsvägg, se Figur 1-12.
En kontaktlinje installerad inuti mikrotunneln hämtas upp av läggningspråm när den är vid
tunnelns ände, den ansluts till dragvajern och därefter dras rörledningen av en landvinsch (ej
visad i figuren). Efter indragning kan en betongplugg installeras i tunneln för att förhindra
inläckage av saltvatten.
Maximal möjlig längd för mikrotunnel är ungefär 1 500 m.

Figur 1-12

Principskiss mikrotunnel.

1.1.7 Före driftsättning
Före driftsättning av rörledningen kommer ett tester att genomföras. Detta inkluderar verifiering
av rörledningens integritet innan den tas i bruk. Testerna kan innefatta trycktestning genom
hydrotesting. I detta fall fylls rörledningen med havsvatten, som därefter trycksätts. Efter ett
hydrotest släpps vattnet tillbaka till havs. Om hydrotesting utförs kan det vara nödvändigt att
behandla havsvatten med syretärande ämne och/eller biocider för att förhindra korrosion på
insidan av rörledningen. Om kemikalier kommer att krävas av tekniska skäl, kommer
kemikalierna att vara så miljöanpassade som möjligt och eventuell användning av kemikalier
kommer endast att ske efter godkännande från de berörda nationella myndigheter. Det kan
finnas några andra tekniker som används för att testa rörledningens integritet, som inte kräver
användning av vatten (t ex torrtestning, kontroll av svetsfogar och rörläggningsprocess).
Som en del av förtestningen kommer mätning rörledningen med så kallade ”gauging and calliper
pigs” för att verifiera att det inte finns några avvikelser i rörväggen som kan leda till fel på lång
sikt eller förhindra rengöring och så kallade ”batching pigs”. Detta följs av rengöring med
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”brushing and swabbing pigs”. Utsläpp kommer att inträffa nära landområden och kommer inte
att vara relevant i ett gränsöverskridande sammanhang.
1.1.8 Idrifttagande
Idriftsättningen innebär att gasledningen fylls med gas för första gången och inkluderar alla
aktiviteter som inträffar efter för-idrifttagandefasen till dess att rörledningen är klar för
gasöverföring.
Efter före-idrafttagandefasen kommer rörledningen att fyllas med torr luft. För att förhindra en
blandning av luft och torr gas fylls rörledningen med en mängd kväve (inert gas) som fungerar
som en buffert mellan luft och gas. Därefter kommer gas släppas på in i anläggningen
omedelbart efter kvävgasinpumpningen.
För att förbereda rörledningen kommer gaserna att släppas ut i atmosfären - först luften, sedan
kvävet. Utsläpp av dessa inerta gaser i atmosfären vid injektion av gas kommer att ske på ett
kontrollerat sätt och på en säker plats.
1.1.9 Drift
Förväntad livslängd är 50 år. Under den perioden kommer kontinuerlig övervakning av
gasöverföringen samt planerade och oplanerade kontroller och arbeten relaterade till underhållet
att utföras.
Under driften kommer tekniska aktiviteter att genomföras med sikte på att säkerställa
integriteten hos rörledningen, i synnerhet för att upprätthålla rätt tryck och säker infrastruktur.
Dessa aktiviteter kommer att omfatta geotekniska undersökningar för att kontrollera
rörledningen och den omgivande havsbotten. Dessutom kommer ”pigs” att användas för att
övervaka väggtjockleken och eventuell korrosion av rörledningen.
Övervakning av gasöverföringen kommer att genomföras från projekthanteringscentralen på en
plats som ska utses senare i projektet.
1.1.10 Avveckling
Efter avslutad drift kommer rörledningssystemet att avvecklas. Baltic Pipe är konstruerad för att
fungera i minst 50 år, och livslängden kan under vissa omständigheter förlängas till över 50 år.
De tekniska alternativen och de föredragna metoderna för avveckling av havsförlagda
rörledningar komma att förändras under Baltic Pipes operativa livslängd.
Avvecklingsprogrammet kommer därför att utvecklas mot slutet av verksamhetsfasen och
kommer att återspegla det tekniska kunskap som uppnåtts under rörledningarnas driftstid.
Avvecklingsprogrammet kommer att utvecklas i samråd med berörda nationella myndigheter och
i enlighet med lagstiftningskraven vid tidpunkten för avveckling.
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2.

FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL
SKYDDSÅTGÄRDER
Gränsöverskridande konsekvenser skulle potentiellt kunna uppstå för alla miljöreceptorer, från
Parts of origin till affected parts utanför projektländerna (i andra länder än Danmark, Sverige,
Tyskland och Polen) eller mellan berörda parter.
Receptorer och resurser som potentiellt kan påverkas och som har identifieras under
avgränsningsprocessen framgår av Tabell 2-1.
Tabell 2-1

Miljöreceptorer relevanta för Miljöbeskrivningen av Baltic Pipe-projektet.

Fysikalisk-kemisk miljö

Biologisk miljö

Socioekonomisk miljö



Batymetri



Plankton



Sjöfart och farleder



Hydrografi och vattenkvalitet



Habitat



Kommersiellt fiske



Ytsediment och föroreningar



Bentisk flora och fauna



Arkeologi (kulturarv)



Klimat och luft



Fisk



Människor



Undervattensbuller



Marine däggdjur



Turism och friluftsområden



Sjöfåglar



Kablar, rörledningar,



Flyttfåglar



Flyttande fladdermöss



Skyddade

vindkraftsparker


Råmaterial och
utvinningsområden

områden/Natura 2000



Militära övningsområden



Konventionellt och kemiskt
krigsmateriel



Miljöövervakningsstationer
och forskningsområden

Landområden


Geologiska

Landområden
förutsättningar,





Arkeologi

habitat



Människor



Invertebrater



Turism



Annex IV arter



Häckande fåglar



Skyddade

landskap och grundvatten

Växter

Landområden
och

naturliga

och

friluftsområden

områden/Natura 2000

Potentiell påverkan som kan få en gränsöverskridande konsekvenser presenteras i Tabell 2-2.
Effekternas egenskaper, inklusive vilka receptorer som kan påverkas och området för påverkan
beskrivs. Potentiella gränsöverskridande konsekvenser i förhållande till Natura 2000-områden
och starkt skyddade arter (bilaga IV till Habitatdirektivet) beskrivs i avsnitt 2.2 respektive 0.
Skyddsåtgärder kan vara en kombination av följande:
• Optimering av sträckning
• Minska och minimera anläggningsaktiviteter där det behövs, t.ex. vid korsning eller passage av
känsliga områden
• Anläggningsaktiviteterna planeras med hänsyn till känsliga perioder för fåglar, marina däggdjur
etc.
• Miljöhandlingsplan för hantering av miljöfrågor
Nödvändiga skyddsåtgärder kommer att tas fram och specificeras tillsammans med framtagandet
av projektet och de miljöfrågor som framkommer i undersökningarna av befintliga förhållanden.
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Det ska påtalas att relevanta skyddsåtgärder kommer att tillämpas där det behövs. När det gäller
krigsmateriel (UXO) kommer det generella angreppssättet att vara 1. Undvik genom omdirigering
och 2. Om undvikande är omöjligt, ska röjning av krigsmateriel genomföras på ett korrekt och
kontrollerat sätt, inklusive skyddsåtgärder för att minska eller undvika påverkan. Röjning av
krigsmateriel kommer att behandlas som en oplanerad händelse/risk.
Tabell 2-2

Potentiell gränsöverskridande påverkan, generella egenskaper.

Potentiell påverkan

Egenskaper och receptorer

Anläggningsfas
Störning på havsbotten

Receptorer:
Habitat, bentisk flora och fauna
Påverkans egenskaper:
Lokal störning eller förlust av habitat på havsbotten samt bentisk flora
och fauna där rörläggningsaktiviteter sker samt vid ankarhantering
Avgränsning:
Gränsöverskridande konsekvenser uppstår sannolikt inte som en följd
av störning eller förlust av habitat eller bentisk flora och fauna.

Spridning av sediment
(ökad

koncentration

Receptorer:
av

suspenderade sediment (SSC))

Vattenkvalitet, ytsediment, alla biologiska receptorer och turism
(badvattenkvalitet).

Påverkans karaktär:
Generellt kommer en ökning av SSC att begränsas till det lokala
området kring anläggningsarbetet, maximalt 1-2 km på vardera sidan
av rörledningen. I vissa fall (t.ex. i händelse av storm) kan låga
koncentrationer, lägre än 10-15 mg / l av SSC, få en större
utbredning, varaktigheten av denna ökning är upphör inom några
timmar, vilket innebär att potentiell påverkan blir direkt och kortsiktig.
Påverkan kan öka turbiditeten vilket leder till minskad tillgänglighet till
ljus (påverkan på floran), minskad visibilitet (påverkan på fauna och
turism), påverkan på fiskäggs livskraft etc.
Avgränsning:
SSC kommer inte innebära betydande negativa gränsöverskridande
konsekvenser på några miljöparametrar för Affected Parties-länder
utanför Parties of Origin. Gränsöverskridande konsekvenser mellan
Parties of Origin kan uppstå och kommer att bedömas i Esborapporten, med hjälp av den metodik för miljökonsekvensbeskrivning
som beskrivs i avsnitt 2.1.
Spridning av föroreningar kopplat

Receptorer:

till sediment

Vattenkvalitet, alla biologiska receptorer.
Påverkans egenskaper:
Spridning av föroreningar kopplat till resuspenderade sediment.
Spridning av föroreningar i sediment kommer huvudsakligen att
begränsas till det lokala området kring anläggningsarbetet, maximalt
1-2 km på vardera sidan av rörledningen. I vissa fall (t ex vid stormar)
kommer en ökning av låga koncentrationer, beroende på föroreningar,
att upphöra inom timmar. Eventuell ökning kommer därför att vara
direkt och kortsiktig.
Påverkan kan vara reducerad vattenkvalitet, förgiftning av fauna etc.
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Avgränsning:
Föroreningar

kommer

inte

att

ge

negativa

gränsöverskridande

konsekvenser av betydelse på några miljöparametrar för Affected
Parties-länder

utanför

Parties

of

Origin.

Gränsöverskridande

konsekvenser mellan Parties of Origin kan uppstå och kommer att
bedömas

i

Esbo-rapporten,

med

hjälp

av

den

metodik

för

miljökonsekvensbeskrivning som beskrivs i avsnitt 2.1.
Sedimentation

Receptorer:
Batymetri,

ytsediment,

bentisk

flora

och

fauna,

fisk

och

havsbottenhabitat.
Påverkans egenskaper:
Sedimentation sker sannolikt i ett lager av 2-3 mm i den omedelbara
närheten till rörledningen.
Påverkan

kan

bestå

i

fysisk

täckning

inte

innebära

av

flora,

fauna

och

habitatstrukturer.
Avgränsning:
Sedimentation

kommer

betydande

negativa

gränsöverskridande konsekvenser för Affected Parties-länder utanför
Parties of Origin.
Gränsöverskridande konsekvenser som kan uppstå mellan Parties of
Origin i gränszoner kommer att bedöms i Esbo-rapporten, genom den
metodik för miljökonsekvensbeskrivning som beskrivs i avsnitt 2.1.
Undervattensbuller

Receptorer:
Marina däggdjur och fisk.
Påverkans karaktär
Beroende på aktivitet och bakgrundsnivåer kan undervattenljudet
sträcka sig mycket långt. Bullerutbredningen beror på den fysikaliskkemiska miljön (vattendjup, förhållanden på havsbotten, salthalt etc.).
Undervattensbullrets utbredning från konstruktionsarbete i södra och
västra delen av Östersjön förväntas ligga under bakgrundsnivån 100
dB re 1 μPa 25-30 km från källan (stenläggning /11/). Förhöjda
ljudnivåer av undervattensbuller kommer att upphöra omedelbart
efter att aktiviteten har avslutats.
Om konsekvenser uppstår beror på receptorn. Marina däggdjur är
bland

de

mest

känsliga

för

undervattensbuller.

Baserat

på

vetenskaplig kunskap om tröskelvärdena för fysisk påverkan på
marina däggdjur och erfarenheter från liknande projekt förväntas
påverkan på hörselförmåga uppstå (tillfällig hörselnedsättning/12/) vid
konstruktionsarbete på havsbotten inom ett begränsat avstånd på
mindre än 100 m från konstruktionsplatsen /11/. Beteendestörning
kan uppstå på längre avstånd, men eftersom konstruktionsarbetet
kommer att vara begränsat i tid kommer det inte att vara några
negativa gränsöverskridande konsekvenser av betydelse som en följd
av undervattensbuller.
Avgänsning:
Undervattensbuller från anläggningsarbete kommer inte innebära
negativa gränsöverskridande konsekvenser av betydelse för Affected
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Parties-länder

utanför

Parties

of

Origin.

Gränsöverskridande

konsekvenser som kan uppstå mellan Parties of Origin i gränszoner
kommer att bedöms i Esbo-rapporten, genom den metodik för
miljökonsekvensbeskrivning som beskrivs i avsnitt 2.1.
Störning

(närvaro

av

fartyg,

buller och ljus)

Receptorer:
Fåglar, turism, människor
Påverkans egenskaper:
Störning genom närvaro av fartyg, luftburet buller och ljus är
begränsat till områden nära anläggningsplatserna.
Påverkan

i

marina

områden

är

avgränsas

till

påverkan

och

konsekvenser för fåglar. Vetenskaplig kunskap visar att det längsta
avstånd för flyktbeteende som observerats hos fåglar är cirka 2 km
(Sjöorre /10/). Påverkan blir tillfällig eftersom konstruktionsarbetet
pågår för en kort period på varje specifik plats. I kustnära områden
kan påverkan och konsekvenser uppstå för människor och turism,
något som inte innebär gränsöverskridande konsekvenser.
Avgränsning:
Störning från konstruktionsarbete kommer inte innebära negativa
gränsöverskridande konsekvenser av betydelse för Affected Parties
utanför Parties of Origin. Gränsöverskridande konsekvenser mellan
Parties of Origin uppstår sannolikt i gränszoner vilket kommer att
bedömas

i

Esbo-rapporten,

genom

den

metodik

för

miljökonsekvensbeskrivning som beskrivs i avsnitt 2.1.
Säkerhetszoner

runt

anläggningsfartyg

Receptorer:
Fartygstrafik, kommersiellt fiske
Påverkans egenskaper:
Restriktionsområden eller säkerhetszoner runt konstruktionsfartyg kan
störa fartyg och kommersiella fiskefartyg. Påverkan förväntas vara
timmar-dagar och är därmed tillfällig. Säkerhetszoner beror på
fartygens storlek och aktivitet men förväntas vara mindre än 3 km.
Avgränsning:
Säkerhetszoner

kring

konstruktionsfartyg

kommer

inte

innebära

negativa gränsöverskridande konsekvenser av betydelse för Affected
Partie-länder utanför Parties of Origin. Det är mest sannolikt att
gränsöverskridande konsekvenser uppstår mellan Parties of Origin
vilket kommer att bedömas i Esbo-rapporten enligt den metodik för
miljökonsekvensbeskrivning som beskrivs 2.1.
Utsläpp av luftföroreningar och

Receptorer:

klimatgaser

Klimat och luft

(GHGs)
Påverkans egenskaper:
Utsläpp av luftföroreningar (e.g. SOx, NOx etc.) kommer att uppstå
från anläggningsarbetet och ha en lokal påverkan (<100 m), medan
GHGs kan ha en mer global påverkan genom att bidra till den
övergripande halten av GHGs, vilket kan påverka klimatet.
Anläggningsfasen är relativt kort och då bidraget till totalhalterna av
GHGs i Östersjön förväntas bli lågt, förväntas konsekvenserna bli små.
Avgränsning:
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Beräkningar av utsläpp av GHGs från anläggningsarbetet kommer att
genomföras och övergripande globala och därmed gränsöverskridande
bedömningar kommer att göras. Gränsöverskridande konsekvenser
förväntas inte vara betydande eller negativa.
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Driftfas
Närvaro av rörledning och fysisk

Receptorer:

struktur på havsbotten

Hydrografi, kommersiellt fiske
Påverkans egenskaper:
Rörledningen kan potentiellt skapa en barriäreffekt för vatteninflödet
till Östersjön. Eftersom rörledningen är begränsad i höjd och i många
områden

sjunker

ner

i

havsbotten,

är

det

inte

troligt

att

förändringarna kommer att bli betydande.
Det är tillåtet för vardera av Affected Parties-länder att fiska inom en
EEZ. Påverkan och konsekvenser för kommersiellt fiske kan uppstå till
följd av hinder på havsbotten (rörledning eller steninstallationer), där
trålutrustningen potentiellt kan fastna, vilket kan tvinga fiskare att
förändra sitt fiskemönster. Där vattendjupet är under 20 m kommer
rörledningen att grävas neroch kommer inte att bli ett hinder för
fiskare. Det ska framhållas att det inte förväntas att projektet kommer
att förändra fiskeresurserna.
Avgränsning:
Förändringar i hydrografi på grund av rörledningen kommer inte ge
negativa gränsöverskridande konsekvenser för Affected Parties eller
Parties of Origin.
Eftersom påverkan på det kommersiella fisket kommer att vara
begränsat och eftersom fisken som resurs inte kommer att förändras,
är det inte sannolikt att rörledningen och de fysiska strukturerna på
havsbotten kommer att ge negativa gränsöverskridande konsekvenser
av betydelse för kommersiellt fiske.
Säkerhetszoner
underhållsfartyg

kring

Receptorer:
Fartygstrafik, kommersiellt fiske
Påverkans karaktär:
Restriktionsområden eller säkerhetszoner runt underhållsfartyg kan
störa fartygstrafik och kommersiella fiskefartyg. Påverkan förväntas
vara timmar-dagar, och är därför tillfällig. Säkerhetszoner beror på
fartygens storlek och aktivitet men förväntas vara mindre än 3 km.
Avgränsning:
Säkerhetszoner kring underhållsfartyg kommer inte innebära negativa
gränsöverskridande konsekvenser av betydelse för Affected Parties
utanför Parties of Origin. Gränsöverskridande konsekvenser kan
sannolikt uppstå mellan Parties of Origin vilket kommer att bedömas i
Esbo-rapporten, genom den metodik för miljökonsekvensbeskrivning
som beskrivs i avsnitt 2.1.

Potentiella gränsöverskridande konsekvenser från Parties of Origin till Affected Parties (även de
som också är Parties of Origin) beskrivs i Tabell 2-3.
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Tabell 2-3
Avgränsning av potentiell gränsöverskridande påverkan mellan Parties of Origin (PoO)
SE: Sverige, DE: Tyskland, PL: Polen and DK: Danmark.

Land där påverkan uppstår
Potential påverkan

Danmark

Sverige

Tyskland

Polen

Spridning av sediment och ökning av SSC

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Spridning av föroreningar

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Sedimentation

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Undervattensbuller

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Störning (närvaro av fartyg, buller och

SE, DE, PL

DK

DK, PL

DK, DE

Säkerhetszoner runt anläggningsfartyg

PoO

PoO

PoO

PoO

Utsläpp av luftföroreningar och GHGs

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

PoO

Anläggningsfas

ljus)

Driftfas
Närvaro av rörledning och fysisk struktur
på havsbotten (kommersiellt fiske)
Säkerhetszoner kring underhållsfartyg

2.1

Metodik miljöbeskrivning
Konsekvensbedömningen kommer att ta upp potentiella miljömässiga och sociala konsekvenser
av alla delar av projektets livscykel - anläggning, drift och avveckling - på relevanta miljö- och
sociala receptorer.
Bedömningen kommer att täcka projektets direkta och indirekta, kumulativa och
gränsöverskridande, permanenta och tillfälliga, positiva och negativa konsekvenser och kommer
att ta hänsyn till de mål som fastställts i EU (t.ex. Havsmiljödirektivet och ramdirektivet för
vatten) och på nationell nivå.
Effekter och konsekvenser kommer att utvärderas utifrån deras karaktär och omfattning och i
förhållande till receptorn (sociala och miljömässiga). Konsekvensbedömningen kommer att skilja
på känslighet hos receptorn (social och miljö) och omfattningen av påverkan för att förutse
betydelsen av konsekvensen.
Den föreslagna metodiken som används för bedömning av effekter och konsekvenser innefattar
följande kriterier för kategorisering av miljömässiga och sociala konsekvenser:





Känslighet hos resurs/receptor
Effekters egenskaper, typ och återhämtning efter påverkan;
Intensitet, skala och varaktighet av påverkan
Övergripande betydelse av påverkan och konsekvenser

Metoden för konsekvensbedömning syftar till att ge medel att karakterisera de identifierade
effekter och konsekvenser och deras övergripande kännbarhet. Metoden kan komma att justeras
något under processen.
2.1.1 Känslighet hos resurs/receptor
Effekter och konsekvensers sammantagana betydelse utvärderas med utgångspunkt
iutvärderingen av de enskilda påverkansfaktorerna, som beskrivits ovan, och känsligheten hos
berörda resurser/receptorerna.
Det är nödvändigt att ge någon form av värde (låg, medelhög och hög) på en resurs/receptor
som potentiellt kan komma att påverkas av projektaktiviteter. Ett sådant värde kan betraktas
som subjektivt i viss utsträckning.
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Expertbedömning och samråd med berörda parter säkerställer emellertid en rimlig grad av
konsensus om en resurs/receptors egentliga värde. Tilldelningen av ett värde till en
resurs/receptor möjliggör bedömning av resursens/receptorns känslighet för förändring
(påverkan). Olika kriterier används för att avgöra värde/känslighet, bland annat motstånd mot
förändring, anpassningsförmåga, sällsynthet, mångfald, värde för andra resurser/receptorer,
naturlighet, sårbarhet och om en resurs/receptor faktiskt är närvarande under en
projektaktivitet. Dessa fastställandekriterier utvecklas vidare i Tabell 2-4.
Tabell 2-4 Kriterier som används för att utvärdera känslighet hos en resurs/receptor.

Känslighet
Låg:

En resurs/receptor som inte är viktig för det vidare ekosystemets funktioner och
tjänster, eller som är viktig men motståndskraftigt mot förändringar (i samband med
projektaktiviteter) och som kommer att naturligt och snabbt återgå till motsvarande
status som före påverkan, när aktiviteter väl upphör.

Medium:

En resurs/receptor som är viktig för funktionerna/tjänsterna i det vidare ekosystemet.
Den kanske inte är motståndskraftig mot förändringar, men status kan aktivt
återställas till status före påverkan eller återhämta sig naturligt med tiden.

Hög:

En resurs/receptor som är väsentlig för ekosystemets funktioner och tjänster, som inte
är motståndskraftig mot förändringar och som inte kan återställas till status före
påverkan.

2.1.2 Påverkans egenskaper, typ och återhämtning efter påverkan
Påverkan beskrivs och klassificeras efter enligt deras egenskaper (antingen negativ eller positiv),
deras typ och deras grad av reversibilitet. Typ avser huruvida en effekt är direkt, indirekt,
sekundär eller kumulativ. Graden av reversibilitet avser kapaciteten hos den påverkade
miljömässiga eller sociala komponenten/resursen för att återgå till dess tillstånd före påverkan.
Egenskaper, typ och återhämtningsförmåga utvecklas i Tabell 2-5.
Tabell 2-5 Klassificering av påverkan: Egenskaper, typ, återhämtning efter påverkan

Påverkans egenskaper
Negativ

En påverkan anses vara en negativ förändring från utgångsläge
(nuvarande tillstånd) eller innebär att en ny, oönskad faktor införs.

Positiv

En påverkan som anses utgöra en förbättring av utgångsläget eller som
inför en ny önskvärd faktor.

Typ av effekt/påverkan
Direkt

Påverkan som härrör från en direkt interaktion mellan en planerad
projektaktivitet och den mottagande miljön

Indirekt

Påverkan som härrör från andra aktiviteter som bedöms uppstå som en
följd av projektet.

Sekundär

Konsekvenser som uppkommer genom direkta eller indirekta effekter
som följd av efterföljande interaktioner inom miljön.

Kumulativ

Kombinerade effekter av andra
aktiviteter i området (som fiske)

Gränsöverskridande

Påverkan och konsekvenser över gränserna.

aktiviteter

eller

andra

mänskliga

Grad av återhämtning
Reversibel

Påverkan på resurser/receptorer som upphör att vara uppenbara,
antingen omedelbart eller efter en acceptabel tidsperiod, efter avslutad
projektaktivitet.

Irreversibel

Påverkan på resurser/receptorer som är uppenbar efter avslutad
projektaktivitet och som kvarstår under en längre tid. Påverkan som inte
kan vändas genom genomförande av skyddsåtgärder.
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2.1.3 Intensitet, skala och påverkans varaktighet
Förutsatta konsekvenser definieras och utvärderas med avseende på ett antal variabler, främst
intensitet, skala och varaktighet av en effekt. Beskrivna värden till variablerna är för det mesta
objektiva. Att tilldela ett värde till vissa variabler kan emellertid vara subjektivt, eftersom det
ofta är svårt att definiera omfattningen och i vilken riktning förändringen sker.
Förklaring till den klassificering och de värden som används i miljöbeskrivningen presenteras i
Tabell 2-6.
Tabell 2-6 Klassificering av konsekvenser genom beskrivning av intensitet, skala och varaktighet.

Påverkans intensitet
Ingen påverkan:

Ingen påverkan på struktur eller funktion hos resurs/receptor inom det
påverkade området.

Liten påverkan:

Liten påverkan på struktur eller funktion hos resurs/receptor inom det
påverkade området, men grundläggande struktur och/funktion förblir
opåverkade.

Medel påverkan:

Delvis påverkan på struktur eller funktion inom det påverkade området.
Struktur/funktion hos resurs / receptor kommer delvis gå förlorad.

Stor påverkan:

Strukturen och funktionen hos resursen/receptorn kommer att förändras
helt. Struktur /funktionsnedsättning är uppenbar inom det påverkade
området.

Geografisk utbredning av påverkan
Lokal påverkan:

Påverkan är begränsad till projektområdet (1 km på varje sida av rutt).

Regional påverkan:

Påverkan finns utanför projektområdets omedelbara närhet (lokala
effekter).

Nationell påverkan:

Påverkan är begränsad till den nationella sektorn.

Gränsöverskridande
påverkan:

Påverkan finns utanför den danska / tyska / svenska / polska sektorn.
Påverkan kan också sträcka sig över en nationell gräns inom
upphovsparterna.

Påverkans varaktighet
Omedelbar:

Påverkan finns under och omedelbart efter projektverksamheten, men
upphör omedelbart då aktiviteten slutar.

Kortsiktig:

Påverkan finns under hela projektverksamheten och upp till ett år efter.

Medellång sikt:

Påverkan fortskrider under en längre tid, mellan ett och tio år efter
projektverksamheten upphört.

Långsiktig:

Påverkan fortskrider under en längre
projektverksamheten upphört.

tid,

mer

än

tio

år

efter
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2.1.4 Övergripande betydelse av påverkan
Betydelsen av påverkan definieras genom att jämföra intensiteten i projektets påverkan och
miljöreceptornas känslighet. Den är kvalificerad genom en skala som varierar från "försumbar"
till "stor", i enlighet med Tabell 2-7.
Tabell 2-7 Kriterier för värdering av konsekvensernas betydelse.

Övergripande bedömning av konsekvenser
Försumbar
påverkan:

Ingen eller en försumbar påverkan på miljön.

Liten påverkan:

Finns mindre negativa förändringar som kan vara märkbara men faller inom
ramen för normal variation. Påverkan är kortsiktig och naturlig återhämtning
sker på kort sikt.

Måttlig påverkan:

Finns medelstora negativa förändringar i ett ekosystem som kan överskrida
intervallet av naturlig variation. Potentialen för naturlig återhämtning på
medellång sikt är god. Det är emellertid fastställt att en liten påverkan kan
kvarstå.

Stor påverkan:

Strukturen eller funktionen i området kommer att förändras, och påverkan
kommer också att finnas utanför projektområdet.

I miljökonsekvensbedömningen kommer varje bedömd resurs / receptor att åtföljas av en tabell
som sammanfattar bedömningen av de olika variablerna av intensitet, skala och varaktighet och
resurs / receptorens känslighet samt den övergripande betydelsen för att ge en kort översikt
över konsekvenser, se Tabel 2-8.
Tabel 2-8 Kriterier som används i miljöbedömningen

Påverkans intensitet

Skala påverkan

Varaktighet
påverkan

av

Övergripande betydelse
av
påverkan/konsekvenser1

Ingen

Lokal

Omedelbar

Försumbar

Liten

Regional

Kortsiktig

Liten

Medel

Nationell

Medellång

Måttlig

Stor

Gränsöverskridande

Långsiktig

Stor

1

: Värdering av övergripande betydelse av konsekvenser inkluderar de variabler som visas och en värdering
av känslighet hos den resurs/receptor som bedöms.

Positiva konsekvenser visas som “+” i totaltabeller för potentiella konsekvenser.
2.2

Natura 2000-bedömning
I enlighet med artikel 6 (3) och (4) i habitatdirektivet är det nödvändigt att göra en bedömning
av huruvida ett projekt kan leda till betydande påverkan på Natura 2000-områdena. I
miljöbeskrivningen utförs en bedömning av eventuella konsekvenser för Natura 2000-områden i
samband med Baltic Pipe-projektet.
Metodik för Natura 2000-bedömning är en fyrstegs-process enligt följande:

Screening

Lämplig bedömning

Bedömning av alternativa lösningar och

Bedömning där alternativa lösningar inte finns och där ogynnsamma konsekvenser
kvarstår
Det första steget i bedömningen är en Natura 2000-screening som identifierar projektets
potentiella effekter på en Natura 2000-områden, antingen ensamma eller i kombination med
andra projekt eller planer, och undersöker om det är sannolikt att dessa konsekvenser är
betydande.
Screening
kommer
att
ingå
som
en
del
av
de
nationella
miljökonsekvensbedömningarna och sammanfattas i Esbo-rapporten. Om en lämplig bedömning
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behövs
utvärderas
också
konsekvenserna
gränsöverskridande konsekvenser).

för

Natura

2000-nätverket

(därmed

Områden som potentiellt skulle kunna påverkas inom samtliga fyra Parties of Origin listas nedan:




















2.3

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

DK00VA305 (SAC): Stevns Rev;
DK006X233 (SAC): Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund;
DK006X089 (SPA): Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor;
DK00VA309 (SAC): Hvideodde Rev;
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 on the Bay of Pomerania
PLH320017 (SAC): Trzebiatów and Kołobrzeg coastal belt;
PLB990003 (SPA): Bay of Pomerania; and
PLB320010 (SPA): Coast of Trzebiatów.

Annex IV bedömning
Artikel 12a i habitatdirektivet syftar till att upprätta och genomföra ett strikt skyddssystem för
djurarter som förtecknas i bilaga IV i habitatdirektivet inom hela medlemsstaternas territorium.
I enlighet med direktivet är följande förbjudet för strängt skyddade arter:
 Alla former av avsiktlig fångst eller förvaring och avsiktligt dödande
 Avsiktlig skada på eller förstörelse av häcknings- eller viloplatser
 Avsiktlig störning av vilda djur, särskilt under häckning, uppfödning och vila i den mån
störningen skulle vara väsentlig i förhållande till målen i denna konvention
 Avsiktligt förstöra eller ta ägg från naturen eller hålla dessa ägg även om de är tomma
 Innehav eller inre handel med dessa djur, levande eller döda, inklusive stoppade djur och
någon lätt identifierbar del eller derivat därav, om detta skulle bidra till effektiviteten av
bestämmelserna i denna artikel.
Bedömningarna av den ekologiska funktionaliteten hos nuvarande bilaga IV-arter kommer att
ingå som en del av de nationella miljökonsekvensbedömningarna och sammanfattas i Esborapportren.
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