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1.

INLEDNING
Denna samråds- och avgränsningsrapport har sammanställts på uppdrag av GAZ-SYSTEM S.A.
för det föreslagna gasledningsprojektet Baltic Pipe i Östersjön. Enligt nationell och internationell
lagstiftning måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras som del av
tillståndsprocessen för projektet. En avgränsning är ett lämpligt första steg i MKB-processen,
eftersom det ger en färdplan för vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och vilka frågor
som kan vara av särskild betydelse för bedömningen. I denna samråds- och avgränsningsrapport
presenteras det förväntade innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen, bland annat en
beskrivning av projektet och dess intressenter, olika projektalternativ, den juridiska bakgrunden
till miljökonsekvensbeskrivningen och offentliga utfrågningar, information om fysikaliska,
kemiska, biologiska och socioekonomiska miljöer i projektområdet, potentiell kumulativ påverkan
och skyddsåtgärder som beaktats.
Denna samråds- och avgränsningsrapport gäller den svenska delen av Baltic Pipe Project, som är
en planerad gasledning i Östersjön mellan Danmark och Polen som kommer att passera genom
danskt och polskt territorialvatten samt antingen genom Sveriges eller Tysklands ekonomiska zon
(EEZ), beroende på vilken dragning som slutligen väljs. Svenska tillstånd för anläggningen av
rörledningen
i
havet
måste
inhämtas
från
Näringsdepartementet.
Om
miljökonsekvensbeskrivningen bifogas tillståndsansökan underlättar detta bedömningen av
projektet. I denna rapport har vi därför beaktat de krav och bästa praxis-riktlinjer för MKBavgränsning som utfärdats av nationella myndigheter och av EU-kommissionen.
Projektet är uppfört i EU-kommissionens förteckning över projekt av gemensamt europeiskt
intresse – så kallade PCI-projekt. Denna status ges till projekt som har som mål att stärka den
inre europeiska energimarknaden genom att stödja EU:s energipolitiska mål om säker, billig och
hållbar energi. PCI-projekt kan bland annat dra nytta av snabbare planering och
tillståndsprocesser.

2.

PROJEKTUTVECKLARE
Baltic Pipe Project är ett samarbete mellan GAZ-SYSTEM S.A. och Energinet.dk. GAZ-SYSTEM
S.A. ansvarar för Östersjödelen av projektet. Energinet.dk ansvarar för den danska delen från
landföringen vid Faxe på Själland till anslutningen till det norska gassystemet i Nordsjön.

3.

PROJEKTBESKRIVNING

3.1

Allmänt
Baltic Pipe Project planeras i samarbete mellan det danska stamnätsföretaget för el och gas,
Energinet, och det polska transmissionsnätsföretaget för gas, GAZ-SYSTEM S.A. Gasprojektet är
så som nämnts tidigare, upptaget på EU:s förteckning över projekt som är av särskilt stort
intresse för Europa.
Baltic Pipe Project är ett strategiskt infrastrukturprojekt med målet att skapa en ny förbindelse
för gasleveranser på den europeiska marknaden. När projektet är klart kommer man att kunna
transportera gas från Norge till Danmark och Polen samt till kunder i grannländerna. Vid behov
kommer man även att kunna leverera gas från Polen till de danska och svenska marknaderna.
Offshore-delen av gasledningen mellan Danmark och Polen är en viktig del av Baltic Pipe Project.
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Baltic Pipe Project består av fem huvuddelar (se Figur 3-1):
•

•
•
•
•

En ny gasledning i Nordsjön (längd 120 km) från de norska gasfälten till den danska kusten. I
Nordsjön ansluts den nya gasledningen till den befintliga gasledningen Europipe II, som
förbinder Norge och Tyskland.
I Danmark planeras en ny, ca 220 km lång gasledning, som sträcker sig tvärs över Jylland,
Fyn och sydöstra Själland.
En ny kompressorstation (CS Själland) vid den danska kusten på Själland.
En gasledning i Östersjön mellan Danmark och Polen för dubbelriktad gasöverföring, vilken
behandlas i denna rapport.
Den nödvändiga utbyggnaden av det polska gasledningsnätet som krävs för att kunna ta
emot gas från Danmark.

Gasledningen beräknas vara i drift under 2022.

Figur 3-1

Skiss över de fem huvuddelarna i Baltic Pipe Project.

Östersjöledningen kommer att ha en kapacitet på upp till 10 miljarder m 3 per år till Polen.
Gasledningens planerade livslängd är 50 år.
Offshore gasledningarna består av kolstålrör med en ytterdiameter på 914 mm. Ledningen fogas
samman i 12 m långa rörsektioner.
De viktigaste målen för Baltic Pipe Project är ökad diversifiering, marknadsintegration,
priskonvergens och säkrad energiförsörjning, i första hand i Danmark och Polen, i andra hand i
Sverige, Central- och Östeuropa (CEE) samt Baltikum. Därför fördes Baltic Pipe Project upp på
EU-kommissionens första lista över PCI-projekt, som färdigställdes 2013. Den 23 november 2017
fördes projektet upp på Europaparlamentets och rådets reviderade version av listan, förordning
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(EU) nr 347/2013, för att understryka dess regionala betydelse. Baltic Pipe Project är projekt nr
8.3 på EU:s förteckning över projekt av gemensamt intresse (bilaga VII, (8), 8.3).

Projektet stärker den inre europeiska energimarknaden genom att stödja EU:s energipolitiska
mål om säker, billig och hållbar energi.
3.2

Gasledningens sträckning och landföringsalternativ
Östersjöledningen från Danmark till Polen har en total längd av 250–280 km med två alternativ
för landföringen i Danmark i Faxebukten (Faxe norra och Faxe södra) och tre alternativ för
landföringen i Polen (Niechorze, Rogowo, Gaski). Sträckningen över Östersjön mellan Danmark
och Polen, inklusive eventuella korsningar av Tysklands eller Sveriges ekonomiska zon visas i
Figur 3-2.
Två alternativ utreds för sträckningen i Östersjön, en genom den svenska och den andra genom
den tyska ekonomiska zonen. För vart och ett av dessa två alternativ utreds både en sträckning
(svart linje i Figur 3-2) och en alternativ sträckning (grön linje i Figur 3-2). Ledningen kommer
inte att korsa territorialvatten som tillhör Sverige eller Tyskland.

Figur 3-2

Sträckningsalternativ för ledningen i Östersjön.

Baserat på resultaten från en förstudie har olika sträckningsalternativ optimerats som en del av
en konceptstudie. De föreslagna sträckningarna har fastställts genom en balanserad utvärdering
av de tekniska, ekonomiska, miljömässiga och tillståndsrelaterade kriterierna i DNV-koden för
anläggning av rörledningar till havs, DNV OS-F101 /1/, för att:
•

Minimera rörledningens totala längd – detta ger en lägre inköpskostnad och maximerar
rörsystemets prestanda.
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•
•

•

•
•

•
•
•

3.3

Minimera storleken på de grunda vattenområden där särskilda anläggningsfartyg/pråmar
behövs för utläggningen av rörledningar till havs.
Undvika särskilt viktiga områden. Dessa omfattar:
o miljöskyddsområden
o områden med känslig flora och fauna
o områden med kulturarv osv.
Undvika områden som reserverats för vindkraftsparker – om områden som reserverats för
vindkraftsparker korsas, måste detta undersökas ytterligare och förhandlas med
havsplanerare.
Undvika områden med befintlig infrastruktur, som vindkraftsverk osv.
Undvika områden där annan marin aktivitet kan komma i konflikt med anläggning och drift av
rörledningen. Dessa omfattar:
o fiskeområden
o områden för utvinning av råmaterial
o områden med militär aktivitet
o planerade vindkraftsparker till havs
o angivna ankringsområden.
Minimera störningar från dragningen av befintliga rörledningar, kablar, vrak och andra hinder.
Minimera användningen av områden med olämpliga havsbottenförhållanden eller batymetri.
Dessa kan påverka rörledningarnas stabilitet och försvåra nedgrävning av rörledningarna.
Minimera störningar från fartyg och farleder. Det minimerar risken från ytfartyg, dvs. tappade
ankare, fartyg som förliser eller går på grund osv.

Fältstudier för insamling av data inför ett avgörande beslut om ledningens sträckning
Geofysiska, geotekniska och miljörelaterade undersökningar av alla sträckningskorridorer i Figur
3-2 genomförs (med start i oktober 2017) för att skapa förutsättningar för ett beslut om bästa
möjliga sträckning. Dessutom utgör resultatet från undersökningen en grund för konstruktionen
av själva ledningen.
De geofysiska undersökningarna omfattar flerstrålig batymetri, sidoseende sonar, mätningar med
magnetometer och högfrekvent seismisk undersökning av de översta 10 m av havsbotten.
Undersökningarna utförs i en 500–1 000 m bred korridor runt mittlinjen för varje
sträckningsalternativ. Resultaten används senare för att optimera den slutliga sträckningen.
De geotekniska undersökningarna omfattar spetstrycksondering (CPT) och sedimentprovtagning
med vibrocore längs sträckningsalternativen.
Miljöundersökningarna, inklusive övervakning av följande miljöparametrar, kommer att användas
för att vid behov komplettera den befintliga dokumentationen:
•
•
•
•
•
•

vattenkemi och sedimentkemi
fytobentos och habitat
makrozoobentos
fisk
fåglar
marina däggdjur.

Resultaten av dessa undersökningar kommer tillsammans med resultaten av de geofysiska och
geotekniska undersökningarna att utgöra grund för miljökonsekvensbeskrivningen för Baltic Pipe
Project till havs. Undersökningarna kommer att följa alla juridiska krav och normer från de
berörda parterna och kan därför variera mellan länderna.
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3.4
Anläggning till havs
3.4.1 Konstruktionsnormer och standarder
Rörledningen i polska, tyska, svenska och danska vatten kommer att konstrueras i enlighet med
den vid projektstarten senaste utgåvan av Det Norske Veritas Offshore Standard F101 Submarine
Pipeline Systems, ref. /1/, och andra nationella krav som myndigheterna kan ställa eller som kan
komma
att
bli
kända
under
tillståndsprocessen.
I
synnerhet
kommer
följande
anläggningsföreskrifter och konstruktionsriktlinjer som presenteras i Tabell 3-1 att tillämpas vid
konstruktionen av gasledningen Östersjön.
Tabell 3-1

Tillämpliga normer och riktlinjer.

Konstruktionsdetalj

Kod

Referens

Väggtjocklek

DNV-OS-F101

/1/

Rördelarnas material

DNV-OS-F101

/1/

Invändig beläggning

ISO 15741.2

/2/

Utvändig beläggning

DNV RP-F106

/3/

Katodiskt skydd

DNVGL-RP-F103

/4/

Rörledningens stabilitet

DNVGL–RP-F109

/5/

Påverkan från trålredskap

DNVGL–RP-F111

/6/

Fria spann

DNV–RP-C203 och DNVGL-RP-F105

/7/ och /8/

Riskhantering

DNV-RP-F107 och DNV-OS-F101

/1/ och /9/

3.4.2 Rörledningarna: tillverkning, beläggning och anoder
Ledningsrören tillverkas av stål meden längsgående svetsfog. De produceras i särskilda
rörfabriker och levereras i 12,2 m långa rörsektioner. Det här är den längd som vanligen används
till ledningsrör till havs, och anläggningsutrustningen har anpassats därefter. Rörskarvarna ges
en invändig friktionsreducerande beläggning (0,1 mm epoxilack) och ett utvändigt
korrosionsskydd (3,5 mm polyetylen i tre lager), antingen på rörfabriken eller på en särskild
ytbehandlingsanläggning). Betongbeläggningen appliceras eventuellt på en separat anläggning.
För att underlätta senare rundsvetsning dras beläggningarna tillbaka vid rörfogen, vanligtvis 240
mm för korrosionsskyddet och 340 mm för betongbeläggningen.
Offeranoderna gjuts av anodtillverkaren och levereras till ytbehandlingsanläggningen, där de
monteras på de rostskyddade rörskarvarna innan betongbeläggningen appliceras.
De belagda rörskarvarna lagras på ytbehandlingsanläggningen tills de behövs vid rörläggningen.
Om ytbehandlingsanläggningen ligger långt från anläggningsområdet kan entreprenören välja att
etablera ett antal mellanlagringsanläggningar som ligger lämpligare till för rörleveransfartyg och
rörläggningsfartyg.
3.4.3 Rörläggning till havs
Den enda möjliga rörläggningsmetoden för 36 tums gasledningsrör är med S-läggningsfartyg,
och en typisk konfiguration presenteras i Figur 3-3.

Dokument ID: BP-1351-0001-SE-0M

Sida 10 av 46
Underlag för samråd och avgränsning

Figur 3-3

En typisk rörläggningskonfiguration med S-läggningsfartyg.

Ombord på rörläggningsfartyget svetsas rörens belagda skarvar och rörledningen lämnar sedan
fartyget via en så kallad stinger (en rampstruktur), från vilken rörledningens kontur beskriver en
S-kurva till sättpunkten (landningsplatsen) på havsbotten. De kritiska punkterna under
rörläggningen är de två böjpunkterna vid stingern respektive sättpunkten. Belastningarna vid
stingerböjen hålls under kontroll med en lämplig stingerkonfiguration, medan brott vid
bottenböjen förhindras genom spänningar i rörledningen, vilka styrs av särskilda sträckare på
rörläggningsfartyget.
Rörläggningsfartyget förflyttar sig under rörledningen genom att dra sig framåt med hjälp av
ankare, som regelbundet flyttas fram av särskilda ankarhanteringsfartyg. Alternativt kan
rörläggningsfartyget förses med ett dynamiskt positioneringssystem och kraftfulla styrpropellrar
så att det både kan hålla sin position och förflytta sig framåt.
3.5
Havsbottenarbete för att skydda rörledningen
3.5.1 Inledning
Skyddet av rörledningen kommer till stånd både i kraft av dess mekaniska konstruktion (enligt
beskrivningen ovan) och genom nedgrävning av rörledningen i havsbotten (dikning) eller genom
anläggning av stödkonstruktioner och skydd med hjälp av stenläggning.
I Baltic Pipe Project används följande definitioner med avseende på havsbottenarbetet:
•

•
•
•

Dikning: Nedsänkning av rörledningen i havsbotten genom att en dikningsränna grävs. Detta
kan antingen ske genom användning av grävmudderverk på pråmar (på 0–6 m vattendjup
och därför inte relevant för förhållandena i den svenska ekonomiska zonen) eller genom
dikning efter läggningen (på mer än 6 m vattendjup), genom plöjning, med kedjemaskin eller
med vattenjetstråle.
Artificiell återfyllning: Återfyllning av rännan med material från havsbotten och/eller material
från andra källor efter utplaceringen av rörledningen i rännan.
Naturlig återfyllning: Diket lämnas öppet efter nedgrävningen av rörledningen för successiv
återfyllning genom naturliga sedimentrörelser i området.
Stenläggning: Utplacering av stenmaterial på havsbotten från ett fartyg med fyllningsschakt
med målet att ge stöd och skydd för rörledningen.
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De förändringar av havsbotten som kan komma i fråga är normalt sett:
•
•
•
•
•
•

Flyttning av sediment för att förbättra grundförhållandena, till exempel för att förhindra att
gasledningen sjunker ned i mjuk lera.
Dikning för att minska effekterna från vågor och strömmar.
Skydd av befintliga rörledningar och kablar i anslutning till korsande ledningar och kablar.
Anläggning av stöd för fundament till anslutningsrör, spolar med mera.
Minskning av fria spannhöjder för att minska krafterna på grund av övertrålning.
Utjämning av rörledningens profil för att minska längden eller fria spann eller förhindra
kontakttryck som kan skada beläggningen eller skada stålet i ledningen.

Arbete på havsbotten planeras på vissa delar av rörledningens sträckning för att säkerställa
rörledningens stabilitet och för att skydda dess integritet. De platser där det krävs
havsbottenarbete identifieras efter en stabilitetsanalys och kvantitativ riskbedömning med
hänsyn till vattendjup, lokala förhållanden på havsbotten, sjöfartens trafiktäthet med mera.
Där vattendjupet är mindre än 20 m planerar man att gräva ned rörledningen för att skydda den.
Dikning är den metod som föredras vid stabilisering av rörledningar mot överdrivna
hydrodynamiska påfrestningar (främst i grunda vatten) och som ett skydd mot påverkan från
tredje part, trålning och ankare. Artificiell återfyllning kan komma att krävas. Dikning till ett
täckdjup av 1,0 m rekommenderas.
3.5.2 Dikning på vattendjup mindre än 6 m (grävmudderverk)
Det kommer inte att ske någon muddring i svensk ekonomisk zon, och detta avsnitt är därför
endast avsett som allmän information. På vattendjup mindre än 6 m utförs dikningen med ett
grävmudderverk på en pråm. Ett exempel visas i Figur 3-4.
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Figur 3-4

Typiskt grävmudderverk för dikning på grunt vatten (<6 m vattendjup).

Med denna metod schaktas rännan innan rörledningen läggs ut. Doseringens lutning i sanden ned
mot rännan är 1:10 (se skissen i Figur 3-5).

Figur 3-5

Skiss av typisk ränna som schaktats med ett grävmudderverk.

3.5.3 Dikning på vattendjup på 6–20 m
Där vattendjupet är mindre än 20 m planerar man att gräva ned rörledningen för att skydda den.
Dikning är den metod som föredras vid stabilisering av rörledningar mot överdrivna
hydrodynamiska påfrestningar (främst i grunda vatten) och som ett skydd mot påverkan från
tredje part, trålning och ankare. Artificiell återfyllning kan komma att krävas. Dikning till ett
täckdjup av 1,0 m rekommenderas.
Dikning som utförs efter anläggningen av rörledningen är den enklaste lösningen. Dikningen kan
ske med en jetstrålesprutande maskin, vilket innebär att vattenmunstycken sprutar vatten under
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hårt tryck som gör att sanden på havsbotten blir flytande. Man kan också använda en
kedjemaskin som schaktar ut ett dike genom att nöta ned slipytan med grova kedjor. En tredje
metod innebär att man använder sig av plöjning, som i princip kan liknas vid plöjning av mark på
land.
En spolningssläde eller en mekanisk kedjemaskin är normalt en maskin som tar sig fram på
havsbotten på spår. En sådan maskin är tung och kan väga 50–150 ton. Maximalt dikningsdjup
är 3,5 m.
Mekaniska dikningsmetoder använder sig av
kedjemaskiner och jetstrålespolning, se Figur 3-6.

Figur 3-6

kedjemaskiner

eller

en

kombination

av

Mekaniskt dikningssystem – Deep Ocean T3200.

En skiss av hur dikningen går till visas i Figur 3-7, och en skiss av ett tvärsnitt av en typisk
dikningsränna visas i Figur 3-8. Rännans bredd kommer att vara mellan 5 och 20 m beroende på
den valda dikesgrävningslösningen, jordarter med mera.
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Figur 3-7

Skiss som visar ett dikningsarbete /10/.

Figur 3-8

Skiss som visar ett tvärsnitt av en nedgrävd rörledning /10/.
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3.5.4 Stenläggning
Stenläggningen är planerad att utföras av ett dynamiskt positionerat fartyg med fyllningsschakt
(se Figur 3-9). Fartyget med fyllningsschakt är ett propeller manövrerat fartyg som är utrustat
med ett flexibelt fyllningsschakt som kan sänkas ned i vattnet under fartyget.

Figur 3-9

Fartyg med fyllningsschakt för stenläggningen.

3.5.5 Infrastrukturövergångar (rörledningar och kablar)
Sträckningsalternativen för gasledningen i Östersjön korsar ibland befintliga rörledningar,
telekablar och kraftkablar på havsbotten. De infrastrukturledningar som kommer att korsas har
identifierats efter samråd med behöriga myndigheter i Danmark, Sverige, Tyskland och Polen.
Innan anläggningen av rörledningen i Östersjön påbörjas kommer avtal att ingås med alla
berörda ägare av korsande infrastrukturledningar. Dessutom kommer den exakta positionen för
de korsande ledningarna att fastställas genom detaljerade geofysiska undersökningar.
En detaljerad plan kommer att tas fram för varje infrastrukturövergång. Planen baseras på
resultaten av undersökningarna och blir ett viktigt verktyg för stenläggningsentreprenören.
Planen kommer att presenteras på ritningar där ledningsseparering med krossad sten eller
betongmattor/betongfundament redovisas.
3.6

Anläggning av landföringar
Landföringsarbetet kommer att utföras i Danmark och Polen, och detta avsnitt är därför endast
avsett som allmän information.
Landföringsarbetet kommer att följa den normala gången:
•
•
•

bottendragning
horisontell borrning
mikrotunnelborrning.

Naturen och kulturmiljön vid landföringsplatsen avgör valet mellan de tre alternativen, som
beskrivs mer ingående nedan. I båda fallen placeras ett grundvattengående rörläggningsfartyg så
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nära kustlinjen som möjligt (normalt på 5–6 m vattendjup). Den vanligaste anläggningsmetoden
är att rörledningen svetsas ihop på rörläggningsfartyget (som vid normal rörläggning) och dras i
land allteftersom den färdigställs genom en öppen dikesränna, ett borrat hål eller en invändigt
belagd mikrotunnel. Om ett lämpligt område är tillgängligt, är det också möjligt att svetsa
samman rörledningen på land och dra den ombord på rörläggningsfartyget (offshoredragning).
Vid mikrotunnelborrning lär man dock sannolikt starta från en plats på land, vilket gör
offshoredragning opraktisk.
Bottendragning är den metod som föredras vid landföringar som domineras av sand- eller
grusjordar och där det inte finns några miljömässiga eller sociala invändningar mot en
(temporär) ränna genom brottsjözonen och strandområdet. Horisontell borrning och
mikrotunnelborrning används för att komma till rätta med vissa förållanden i landföringsområdet
(sanddyner, klippor, järnvägar, vägar, miljörestriktioner med mera). Medan mikrotunnelborrning
kan användas i valfri marktyp, inklusive lös sand och grus. Horisontell borrning passar bäst i
ganska enhetlig lerjord, men den har även använts framgångsrikt i solid berggrund. Oavsett
vilken konstruktionsmetod som används kan det vara kostnadseffektivt att gräva ner en
accesskanal för rörläggningsfartyget för att korta dragdistansen.
3.7

Avtestning
Innan gasledningen tas i drift genomförs en avtestning. En sådan inkluderar en kontroll av
rörledningssystemets integritet. Avtestningen kan omfatta provtryckning såväl som
hydrotestning. Vid hydrotestningen fylls rörledningen med havsvatten, som sedan trycksätts.
Vattnet släpps tillbaka ut i havet efter hydrotestningen. Om hydrotestning används kan
havsvattnet behöva behandlas med avluftningsmedel och/eller biocider för att förhindra korrosion
i rörledningen. Om kemikalier av tekniska skäl krävs väljs så miljövänliga kemikalier som
rimligen är möjligt, och eventuell användning av kemikalier kommer endast att ske efter
godkännande från relevanta nationella myndigheter. Det finns även andra tekniker för testning
av rörledningars integritet som inte kräver användning av vatten (t.ex. torrtestning och kontroll
av svets- och rörläggningsprocessen).
Som en del av avtestningen drivs olika mät- och inspektionsdon igenom hela rörledningen för att
kontrollera att det inte finns några avvikelser i rörledningsväggarna som kan orsaka fel på längre
sikt eller hindra passage av rengörings- och mediesepareringsdon. Detta följs av rengöring med
borst- och svabbningsdon.

3.8

Driftsättning
Driftsättning innebär att man fyller rörledningen med gas för första gången, och dessutom ingår
alla aktiviteter efter avtestningen fram till det ögonblick när ledningen är klar för överföring av
gas.
Efter avtestningen fylls rörledningarna med torr luft. För att förhindra att luft och torr gas
blandas omedelbart före insprutningen fylls rörledningen med kväve (en inert gas), som fungerar
som en buffert mellan luft och gas. Sedan, omedelbart efter kvävgasinsprutningen, fylls
ledningen med naturgas.
Under förberedelserna av ledningen för drift släpps först luften och sedan kvävgasen ut i
atmosfären. Utsläppet av gas i atmosfären kommer att äga rum på en säker plats under
kontrollerade former.

3.9

Drift
Rörledningen har en förväntad livslängd på 50 år. Under driften sker en konstant övervakning av
gasöverföringen samt planerade och oplanerade kontroller och underhållsarbeten.
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Dessutom kommer tekniskt arbete att utföras för att säkerställa gasledningens integritet, i
synnerhet för att tillse att trycket är det rätta och att infrastrukturen är säker.
Dessa verksamheter kommer att omfatta geotekniska undersökningar för att kontrollera
gasledningens och havsbottens integritet. Även inspektionsdon kommer att användas för
övervakning av väggtjockleken och eventuell korrosion på rörledningen.
Tillsynen över gasöverföringen kommer att ske från ett projektledningscenter vars placering
kommer att beslutas i ett senare skede.
3.10 Avveckling
När driftperioden är över kommer rörledningssystemet att avvecklas. Östersjöledningen är
konstruerad för att kunna användas under minst 50 år, och dess driftslivslängd kan komma att
förlängas efter de inledande 50 åren under vissa omständigheter. De tekniska alternativen och de
lämpligaste lösningarna för avvecklingen av rörledningen i havet kommer sannolikt att förändras
under ledningens livslängd.
Därför kommer avvecklingsprogrammet att utvecklas mot slutet av driftsfasen, och metoderna
kommer att avspegla de tekniska kunskaper som förvärvats under rörledningens driftperiod.
Avvecklingsprogrammet kommer att utvecklas i samråd med relevanta myndigheter och i
enlighet med rådande lagstiftning vid tiden för avvecklingen.

4.

ALTERNATIV

4.1

Huvudalternativen
Huvudalternativen
omfattar
sträckningsalternativ
1
(genom
tyska
vatten)
och
sträckningsalternativ 2 (genom svenska vatten) inklusive delalternativ. Därutöver övervägs tre
landföringsalternativ i Polen och två i Danmark (se Figur 3-2).
De olika sträcknings- och landföringsscenarierna har utvärderats både ur tekniskt och
miljömässigt perspektiv med hjälp av 18 kriterier som gavs lika stor vikt i ett poängsystem.
Sträckningsalternativ 2 genom den svenska sektorn är ett kortare alternativ, och vattendjupet
där Baltic Pipe-ledningen passerar Nord Streams ledning är tillräckligt för att de största fartygen
ska kunna passera obehindrat.
Båda landföringarna i Danmark utvärderades ursprungligen på samma nivå, och vissa ytterligare
förhållanden (dvs. socioekonomiska) bör beaktas vid valet av det lämpligaste alternativet).

4.2

Nollalternativet
Nollalternativet (dvs. ingen åtgärd) innebär att projektet inte genomförs överhuvudtaget, dvs. att
ingen av den verksamhet som kan knytas till projektet äger rum. Följaktligen skulle det inte
förekomma några miljömässiga eller socioekonomiska konsekvenser (positiva eller negativa) från
projektet.
Nollalternativet representerar därför de ursprungliga miljöförhållandena, som kommer att
beskrivas ingående i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) liksom konsekvenserna av
genomförandet av projektet.
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5.

JURIDISKA
SVERIGE

KRAV

FÖR

SAMRÅD/AVGRÄNSNING

I

Den svenska MKB-processen implementerar EU-kommissionens direktiv 85/337/EEG (med
tillägg) (MKB-direktivet) i huvudsak genom kapitel 6 i miljöbalken (1998:808)1. Den svenska
MKB-processen är nära sammankopplad med tillståndsprocesser enligt svensk lagstiftning.
Baltic Pipe-ledningen kommer att anläggas på den svenska kontinentalsockeln utanför svenskt
territorialvatten. I allmänhet omfattar inte svensk lag och dess jurisdiktion verksamhet utanför
dess territorium, såvida inget annat uttryckligen anges i svensk lag som utfärdats i enlighet med
internationell rätt. Men eftersom Sverige är medlem i EU och EU:s MKB-direktiv 85/337 också
gäller i den ekonomiska zonen, kan det ifrågasättas om Baltic Pipe-ledningen faller under MKBlagstiftningen. Denna rättsliga osäkerhet kan förebyggas genom att man tar fram en
miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas in
tillsammans med ansökan om anläggningstillstånd.
Anläggningen av rörledningen på kontinentalsockeln kräver tillstånd enligt den svenska lagen om
kontinentalsockeln (15 a § i lagen om kontinentalsockeln (1996:314)) 2. Det finns inga
hänvisningar till miljöbalken eller kraven på miljökonsekvensbeskrivningar i lagen.
Den nationella MKB-processen och den krävda dokumentationen beskrivs i kapitel 6 i miljöbalken
(1998:808). Som nämnts ovan måste en miljökonsekvensbeskrivning enligt svensk lag och dess
jurisdiktion endast tas fram för aktiviteter/verksamheter som äger rum på svenskt territorium,
såvida inget annat uttryckligen anges i svensk lagstiftning och som harmonierar med
internationell rätt.
Avgränsningsfasen innefattar en samrådsfas, vilket också är beskrivet under kapitel 6 i
miljöbalken.

6.

MKB-PROCESSEN

6.1

Anmälan och avgränsning
En anmälan består av en kortfattad beskrivning av projektet, och en sådan har lämnats till
Energimarknadsinspektionen enligt reglerna för PCI-projekt. Energimarknadsinspektionen
kommer att vara byggherrens enda kontaktinstans under MKB- och tillståndsprocessen.
Ett förberedande samråd har genomförts i form av informella möten om MKB-processen i syfte
att informera om biologiska och socioekonomiska värden i området, undersökningarnas
preliminära nivå för projektet och innehållet i den planerade miljökonsekvensbeskrivningen.
Avgränsningen baseras därför inledningsvis på byggherrens överläggningar med myndigheter
(Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län).
Som underlag för samrådsfasen sammanställs ett samråds- och avgränsningsdokument (detta
dokument) som tar upp hur miljökonsekvensbedömningen ska utföras. Samråds- och
avgränsningsdokumentet kommer att distribueras till alla berörda myndigheter, kommuner och
organisationer. Enligt reglerna för PCI-projekt och som en allmän del i samrådsfasen ska ett
samrådsmöte hållas. Information om projektet kommer även att vara tillgängligt på en
webbplats. Under samrådsfasen kommer miljökonsekvensbeskrivningens omfattning att
utarbetas och fastställas.
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6.2

Miljökonsekvensbeskrivning
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att säkerställa att sannolik miljöpåverkan av
betydelse från det föreslagna projektet utvärderas systematiskt innan projektet inleds.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera, beskriva och utvärdera sannolik betydande
miljöpåverkan (direkt och indirekt) från projektet på följande miljöreceptorer för tre miljöer:
fysisk-kemiska, biologiska och socioekonomiska.
Följande viktiga faser kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen:
•

•
•
•
•

7.

Nulägesstudier, identifiering av befintliga miljöförhållanden vilka definieras vid genomgång av
befintlig information och fältstudier för att skapa en grund för bedömning av potentiell
miljöpåverkan.
Potentiell påverkan: identifiering och bedömning av möjliga miljöeffekter från det föreslagna
projektet.
Bedömning av påverkan: identifiering och bedömning av sannolikt betydande påverkan från
projektet på miljön.
Skyddsåtgärder: identifiering av åtgärder för att undvika eller minska miljöeffekter eller
kompensera för dem.
Resterande påverkan: identifiering av kvarstående effekter efter de reducerande åtgärderna.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – METOD
Konsekvensbedömningen kommer att ta upp potentiella miljöeffekter och sociala effekter av alla
delar i projektets livscykel – anläggning, drift och avveckling – på relevanta miljömässiga och
socioekonomiska receptorer.
Bedömningen kommer att omfatta direkta och indirekta, kumulativa och gränsöverskridande,
permanenta och tillfälliga, positiva och negativa konsekvenser av projektet. Den kommer också
att ta hänsyn till de mål som fastställs på EU-nivå (t.ex. i ramdirektivet om en marin strategi och
i ramdirektivet om vatten) samt på nationell nivå.
Konsekvenserna kommer att utvärderas utifrån deras karaktär och omfattning i förhållande till
receptorn (socioekonomiska och miljömässiga). Konsekvensbedömningen kommer att ta hänsyn
till receptorns känslighet i förhållande till omfattningen av konsekvenserna för att kunna
förutsäga konsekvensernas betydelse.
Den föreslagna metoden för bedömningen av miljökonsekvenserna omfattar följande kriterier för
klassificering av miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser.
•
•
•
•

resursens eller receptorns känslighet
miljökonsekvensernas karaktär, typ och reversibilitet
miljökonsekvensernas intensitet, omfattning och varaktighet
miljökonsekvensernas övergripande betydelse

Miljökonsekvensbeskrivningens metod erbjuder ett sätt att beskriva identifierade konsekvenser
och deras totala betydelse. Metoden kan komma att justeras något under processens gång.
7.1

Resursens eller receptorns känslighet
Konsekvensernas totala betydelse utvärderas på grundval av bedömning av enskilda
konsekvensvariabler, enligt beskrivningen ovan, och på grundval av berörda resursers eller
receptorers känslighet.
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Det är nödvändigt att tilldela någon form av värde (lågt, medelhögt och högt) till en resurs eller
receptor som potentiellt kan komma att påverkas av projektet. Ett sådant värde kan i viss mån
betraktas som subjektivt.
Expertbedömningar och samråd med intressenter säkerställer dock en skälig grad av samförstånd
om en resurs eller receptors inneboende värde. Tilldelningen av ett värde till en resurs eller
receptor möjliggör en bedömning av resursens eller receptorns känslighet för förändringar
(påverkan). Olika kriterier används för att fastställa värde/känslighet, inklusive bland annat
motstånd mot förändringar, anpassningsförmåga, sällsynthet, mångfald, värde för andra
resurser/receptorer, naturlighet, ömtålighet och huruvida en resurs/receptor faktiskt är
närvarande under en projektaktivitet. Dessa avgörande kriterier behandlas i större detalj i Tabell
7-1.
Tabell 7-1 Kriterier som använts för att bedöma känsligheten hos en resurs eller receptor.

Känslighet

7.2

Liten:

En resurs eller receptor som inte är viktig för det vidare ekosystemets funktioner eller
tjänster, eller en som är viktig men motstår förändringar (i samband med
projektaktiviteter) och naturligt och snabbt kommer att återgå till dess tillstånd före
påverkan när aktiviteterna upphör.

Medelstor:

En resurs eller receptor som är viktig för det vidare ekosystemets funktioner eller
tjänster. Den kanske inte motstår förändringar, men den kan aktivt återställas till sitt
tillstånd före påverkan eller återgå naturligt med tiden.

Stor:

En resurs eller receptor som är avgörande för ekosystemets funktioner eller tjänster,
som inte motstår förändringar och som inte kan återställas till sitt tillstånd före
påverkan.

Konsekvensernas karaktär, typ och reversibilitet
Konsekvenserna beskrivs och klassificeras till en början utifrån deras karaktär (negativ eller
positiv), typ och grad av reversibilitet. Med typ avses huruvida en konsekvens är direkt, indirekt,
sekundär eller kumulativ. Med grad av reversibilitet avses huruvida det är möjligt för en
påverkad miljömässig eller social komponent/resurs att återgå till det tillstånd den hade innan
den utsattes för påverkan.
Karaktär, typ och reversibilitet behandlas i detaljerat i Tabell 7-2.
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Tabell 7-2 Klassificering av konsekvenser: Konsekvensernas karaktär, typ och reversibilitet

Konsekvensens karaktär
Negativ

En konsekvens som anses utgöra en negativ förändring från
utgångsläget (aktuella förhållanden) eller anses introducera en ny, icke
önskvärd faktor.

Positiv

En konsekvens som anses utgöra en förbättring av utgångsläget eller
anses introducera en ny, önskvärd faktor.

Konsekvensens typ
Direkt

Konsekvenser som uppstår på grund av direkt interaktion mellan en
planerad verksamhet inom projektet och den mottagande miljön.

Indirekt

Konsekvenser som uppstår på grund av andra aktiviteter som i sin tur
bedöms ske som en följd av projektet.

Sekundär

Konsekvenser som är en följd av direkt eller indirekt påverkan till följd
av därpå följande interaktioner inom miljön.

Kumulativ

Kombinerade konsekvenser av andra aktiviteter och andra mänskliga
aktiviteter i området (t.ex. fiske).

Gränsöverskridande

Påverkan över gränserna i Östersjön.

Grad av reversibilitet

7.3

Reversibel

Konsekvenser för resurser eller receptorer som upphör att vara
påtagliga, antingen omedelbart eller efter en acceptabel tidsperiod,
sedan en verksamhet inom projektet har avslutats.

Irreversibel

Konsekvenser för resurser eller receptorer som är påtagliga sedan en
verksamhet inom projektet har avslutats och kvarstår under en längre
tid. Konsekvenser som inte kan vändas genom att man genomför
skyddsåtgärder.

Konsekvensernas intensitet, omfattning och varaktighet
Förväntade konsekvenser identifieras och analyseras med hjälp av ett antal variabler, i första
hand intensitet, omfattning och varaktighet. Värden tilldelas vanligtvis till variabler på objektiva
grunder. Tilldelningen av ett värde till vissa variabler kan emellertid vara subjektiv i den
meningen att en förändrings omfattning och även riktning ofta är svår att definiera.
En förklaring av de klassificeringar och värden som används i miljökonsekvensbeskrivningen
presenteras i Tabell 7-3.
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Tabell 7-3 Klassificering av konsekvenser i termer av intensitet, omfattning och varaktighet.

Konsekvensernas
intensitet
Ingen påverkan:

Ingen påverkan på resursens eller receptorns struktur eller funktion
inom det berörda området.

Liten påverkan:

Liten påverkan på resursens eller receptorns struktur eller funktion inom
det berörda området, men den grundläggande strukturen och funktionen
förblir opåverkad.

Medelstor påverkan:

Det uppstår partiell påverkan på struktur eller funktion inom det berörda
området. Resursens/receptorns struktur/funktion påverkas partiellt.

Stor påverkan:

Resursens/receptorns strukturer och funktioner förändras i sin helhet.
Förlusten av struktur/funktion är påtaglig inom det berörda området.

Geografisk omfattning av konsekvenser
Lokal påverkan:

Konsekvenserna begränsas till projektområdet (1 km på vardera sidan
av sträckningen).

Regional påverkan:

Det blir konsekvenser i projektområdets omedelbara närhet (lokal
påverkan).

Nationell påverkan:

Konsekvenserna kommer att vara begränsade till den nationella sektorn.

Gränsöverskridande
påverkan:

Konsekvenserna
kommer
att
upplevas
utanför
dansk/tyska/svenska/polska
sektorn.
Konsekvenser
kan
förekomma över en nationsgräns i ursprungsländerna.

den
även

Konsekvensernas
varaktighet

7.4

Omedelbar:

Påverkan under och omedelbart efter projektet, men verkningarna
upphör omedelbart när verksamheten avslutas.

På kort sikt:

Påverkan under hela projektets verksamhet och upp till ett år efteråt,

På medellång sikt:

Påverkan som kvarstår under en längre tid, mellan ett och tio år efter
projektets avslutning.

På lång sikt:

Påverkan som kvarstår under en längre tid, mer än tio år efter
projektets avslutning.

Konsekvensernas övergripande betydelse
Konsekvensernas betydelse definieras sedan genom att deras intensitet jämförs med
miljöreceptorernas känslighet. Graden av påverkan klassificeras enligt en skala som sträcker sig
från "försumbar" till "större” (se definitioner i Tabell 7-4).
Tabell 7-4 Kriterier för utvärdering av graden av påverkan

Grad av påverkan
Försumbar
påverkan:

Inga eller försumbara effekter på miljön.

Liten påverkan:

Mindre negativa förändringar som kanske märks, men faller inom ramarna för
den normala variationen. Effekterna är kortvariga och miljön återhämtar sig
naturligt på kort sikt.

Måttlig påverkan:

Måttliga negativa förändringar i ett ekosystem. Förändringarna kan falla
utanför ramarna för den naturliga variationen. Utsikten till naturlig
återhämtning på medellång sikt är god. Det står dock klart att en låg grad av
påverkan kan bli bestående.

Stor påverkan:

Strukturer och funktioner i området ändras, och konsekvenserna får också
betydelse utanför det berörda området.

Dokument ID: BP-1351-0001-SE-0M

Sida 23 av 46
Underlag för samråd och avgränsning

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas varje bedömd resurs/receptor i en tabell som
sammanfattar bedömningen av de olika variablerna intensitet, omfattning, varaktighet och
känslighet samt generell betydelse i en kortfattad översikt över miljöeffekterna (se Tabell 7-5).
Tabell 7-5 Kriterier som används i miljökonsekvensbeskrivningen

Intensitet

Omfattning

Varaktighet

Övergripande
betydelse

av påverkan

av påverkan

av påverkan

Ingen

Lokal

Omedelbar

Försumbar påverkan

Liten

Regional

Kortvarig

Liten påverkan

Medelstor

Nationell

Medellång

Måttlig påverkan

Stor

Gränsöverskridande

Långsiktig

Stor påverkan

av påverkan1

: Utvärderingen av konsekvensernas övergripande betydelse omfattar en utvärdering av de redovisade
variablerna och en utvärdering av känsligheten hos de bedömda resurserna/receptorerna.
1

Positiva effekter visas med ett plustecken (+) i de detaljerade tabellerna för möjliga effekter.
7.5

Skyddade områden och arter
Gasledningens sträckning i svenskt vatten passerar Natura 2000-området Sydvästskånes
utsjövatten. Platsen är ett område av gemenskapsintresse som skyddas i enlighet med
habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992). Området inrättades som ett
Natura 2000-område genom ett statligt beslut i december 2016.
I enlighet med habitatdirektivet är det obligatoriskt med en bedömning av huruvida projektet kan
resultera i betydande påverkan på Natura 2000-områden. Under samrådsprocessen har
Länsstyrelsen i Skåne uppgett att det är troligt att ett Natura 2000-tillståndsförfarande kommer
att krävas för projektet.
Ett tillståndsförfarande kommer att genomföras och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att
omfatta en bedömning av potentiella effekter på Natura 2000-områden i samband med Baltic
Pipe Project. Bedömningen kommer att omfatta potentiell påverkan på skyddade arter och
habitat inom Natura 2000-området.
Artikel 12 a i habitatdirektivet syftar till etablering och implementering av ett starkt skydd för de
djurarter som redovisas i bilaga IV (a) i habitatdirektivet. Bedömningar av den ekologiska
funktionsdugligheten i nämnda bilaga IV kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.
Fågeldirektivet (Europeiska rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om
bevarande av vilda fåglar) skyddar vilda fåglar inom EU. Bedömningen av projektets påverkan på
fågellivet kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.
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8.

PROJEKTVERKSAMHET OCH MILJÖPÅVERKAN
Projektverksamhet (inklusive gasledningens existens) som kan orsaka påverkan på miljön
identifieras främst genom projektbeskrivningen och planerade åtgärder samt erfarenheter från
andra gasledningsprojekt. Den planerade havsbaserade verksamheten inträffar antingen under
anläggnings- eller driftsfasen och har delats in under punkterna nedan.
Under
•
•
•
•

anläggningsfasen:
Rörläggningsverksamhet
Stenläggning till havs
Dikning
Återfyllning

Under
•
•
•
•

driftsfasen:
Rörledning på havsbotten:
Drift av rörledningen (gasflöde)
Underhåll av rörledningen
Övervakning

Verksamheten kan leda till förändringar i de fysiska och kemiska förhållandena som kan påverka
miljömässiga och socioekonomiska receptorer. Exempel på förändringar som kommer att
utvärderas under MKB-fasen redovisas nedan:
•

•
•
•
•
•

Förändringar i vattenkvaliteten genom till exempel ökad grumlighet under rörläggning,
stenläggning och dikning till följd av uppgrumling av sediment. Uppgrumling av förorenade
sediment (med t.ex. tungmetaller, övergödande näringsämnen och organiska och oorganiska
föroreningar) kan dessutom förändra vattnets kvalitet tillfälligt.
Förändringar i förhållandena på havsbotten, t.ex. genom stenläggning, dikning och
anläggningen av rörledningen på havets botten.
Ökade undervattensbullernivåer under rörläggning, stenläggning och dikning.
Förändringar i luftkvaliteten, t.ex. ökade luftföroreningar från rörläggningsfartygen under
anläggningsfasen.
Fysiska störningar genom närvaro av rörläggningsflottan och underhållsfartygen under
anläggning och drift.
Ökade navigationsrisker under anläggningsarbetet.

Listan är inte uttömmande. Det bör understrykas att relevanta skydds- och riskreducerande
åtgärder kommer att tillämpas vid behov. När det till exempel gäller oexploderad ammunition
kommer den allmänna hållningen att vara att: 1. undvika platsen genom ändrad sträckning och
2. om detta är omöjligt, röja stridsmedlen på ett korrekt och kontrollerat sätt, inklusive
användning av skyddsåtgärder för att minska eller undvika påverkan. Röjning av stridsmedel
kommer att behandlas som en oplanerad händelse/risk (se kapitel 12).
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9.

MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH AVGRÄNSNING
Förhållandena i Östersjön, nedan kallade receptorerna i de fysisk-kemiska, biologiska och
socioekonomiska miljöerna, utgör ramarna för miljökonsekvensbeskrivningen (se Tabell 9-1 för
en lista över miljöreceptorerna). Vissa receptorer är mer mottagliga för de potentiella
miljökonsekvenserna från anläggningen av rörledningen och kan undantas från bedömningen.
Dessutom kan ytterligare receptorer identifieras under MKB-processens gång.
Tabell 9-1

Miljöreceptorer som är relevanta för MKB:n för Baltic Pipe Project.

Fysisk–kemisk miljö

Biologisk miljö

Socioekonomisk miljö

•

Batymetri

•

Plankton

•

Sjöfart och fartygsleder

•

Hydrografi och vattenkvalitet

•

Habitat

•

Yrkesfiske

•

Ytsediment och föroreningar

•

Bentisk flora och fauna

•

Arkeologi (kulturarv)

•

Klimat och luft

•

Fisk

•

Människor

•

Undervattensbuller

•

Marina däggdjur

•

Turism och fritidsområden

•

Konventionella

•

Sjöfåglar

•

Kablar,

•

Flyttfåglar

•

Migrerande fladdermöss

•

Skyddade

och

kemiska

stridsmedel

områden/Natura 2000

rörledningar

och

vindkraftsparker
•

Platser

för

utvinning

av

råmaterial
•

Militära övningsområden

•

Miljöövervakningsstationer
och forskningsområden

9.1

Fysisk–kemisk miljö
Den fysiska miljö som är relevant för detta projekt är batymetri, hydrografi och vattenkvalitet,
ytsediment och föroreningar, platser med konventionella och kemiska stridsmedel, klimat och
luftkvalitet och undervattensbuller.
Projektets verksamhet orsakar påverkan på den fysiska miljön, vilket i sin tur kan leda till
effekter på den biologiska och socioekonomiska miljön.

9.1.1 Batymetri
Utgångsläge
De olika sträckningsalternativen visas på en batymetrisk karta i Figur 9-1. Projektområdet ligger i
den sydvästra delen av Östersjön. Östersjön är ett delvis slutet innanhav som är förbundet med
omgivande hav genom de grunda och smala danska sunden, som förenar Östersjöns bräckta
vatten med oceanernas vatten i Nordsjön. Batymetrin kännetecknas av bassänger som skils åt av
trösklar. Västra Östersjön är relativt grund, med vattendjup som är mindre än 100 m (det största
djupet i Östersjön är 459 m). Bornholmsbäckenet är området öster om Bornholm, och det
grundare Arkonabäckenet sträcker sig västerut från Bornholm.
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Figur 9-1

Batymetrin och Östersjöledningens sträckningsalternativ.

Den föreslagna svenska sträckningen går genom Arkonabäckenet i den södra delen av den
svenska ekonomiska zonen, där djupet är mellan 30 m och 45 m.
Möjliga effekter
Gasledningen kommer på vissa sträckor att skyddas genom att antingen grävas ned i havsbotten
eller täckas med ett lager sten. De platser där skyddet anläggs genom nedgrävning eller
stenläggning är valda utifrån en kvantitativ riskbedömning för gasledningen.
Arbetet på havsbotten (muddring, dikning, stenläggning) och rörledningens närvaro på
havsbotten, där den inte skyddas, kommer att orsaka mindre förändringar i havsbottnens
ytmorfologi längs sträckningen, dvs. det kommer att leda till lokala förändringar i batymetrin.
Avgränsningsresultat
Detaljerade geofysiska fältstudier genomförs före anläggningsarbetet, huvudsakligen för att
säkerställa en tekniskt och säkerhetsmässigt optimal sträckning. Beskrivningen av utgångsläget
kommer att kompletteras med resultaten från undersökningen.
Det bedöms inte som troligt att orsakade förändringar i batymetrin kommer att ha någon
inverkan på befintliga fartygsleder eller några andra receptorer.
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9.1.2 Hydrografi och vattenkvalitet
Utgångsläge
Hydrografin och vattenkvaliteten i Östersjön är nära kopplade till Östersjöns batymetri (se
beskrivning i avsnitt 9.1.1). Östersjön är en delvis sluten bräckt vattenmassa, där salthalten
bestäms av balansen mellan tillförseln av sötvatten (flodavrinning och nederbörd) och utbyte
med omgivande hav genom de danska sunden. I synnerhet de relativt sällsynta större inflödena
av salt och syrerikt vatten genom de danska sunden är viktiga för ekosystemet i Östersjön.
Vattenmassan i Östersjön är starkt skiktad, både horisontellt och vertikalt. Detta beror på
skillnader i salthalt och temperatur, vilka båda påverkar vattnets densitet.
Möjliga effekter
Anläggningsarbetet kommer lokalt att göra att en del av bottensedimenten slammas upp i
vattenpelaren och senare sjunker till botten igen. Detta gör att grumligheten ökar tillfälligt och
lokalt (dvs. vattnets ljusgenomsläpplighet minskar). Dessutom kan en del av de näringsämnen
och föroreningar som finns i sedimenten frigöras till vattenpelaren som en följd av
uppgrumlingen. Detta kan eventuellt inverka på vattenkvaliteten och därmed på det marina livet.
När de uppgrumlade sedimenten sjunker till havsbotten igen kan detta påverka bentisk flora och
fauna.
Avtestningen av rörledningen kan inkludera utsläpp av bearbetat havsvatten som har använts vid
provning (vattenfyllning och hydrotestning). Detta vatten kan vara syrefattigt och kan eventuellt
innehålla rester av kemikaliebehandling (avluftningsmedel och möjligen andra kemikalier).
Förekomsten av rörledningen och dess stödstrukturer (stenvallar med mera) utgör en mindre
förändring av den befintliga batymetrin (se beskrivning i avsnitt 9.1.1) och av ojämnheter på
havsbotten som påverkar vattenflödet. I teorin kan den påverka inflödet av salthaltigt syrerikt
vatten till Östersjön, men det finns inga detaljerade redogörelser som visar att den svenska
ekonomiska zonen kommer att påverkas av stödstrukturerna.
Avgränsningsresultat
För att fastställa den ursprungliga vattenkvaliteten kommer ett stort antal vattenprover att
samlas vid mätstationer längs sträckningen.
En numerisk modellering kommer att genomföras som en del av MKB-arbetet. Modelleringen
kommer att avse påverkan på vattenkvaliteten från spridningen av sediment som satts i rörelse
av anläggningsarbetena (se beskrivning i avsnitt 9.1.3). Även utsläppen av provtryckningsvatten
kommer att modelleras. Dessa modelleringsresultat kommer att användas tillsammans med den
ursprungliga vattenkvaliteten för att bedöma effekterna på vattnets kvalitet.
9.1.3 Ytsediment och föroreningar
Utgångsläge
Ytsedimenten på havsbotten längs sträckningen varierar beroende på områdets geologi på
havsbotten och på hur utsatt havsbotten är för vågor och strömmar. På grunt vatten, som är
utsatt för vågor, består havsbotten huvudsakligen av sand eller förskjutet sediment (exponerad
morän eller sedimentärt berg). I djupare områden, i Arkonabäckenet, består havsbottenytan av
finkornigt sediment (lera och slam) med en relativt hög halt av partiklar bestående av organiskt
material, så kallad gyttja. Arkonabäckenet är ett nettodepositionsområde för finkornigt sediment,
medan grundare områden som är täckta med sand är transportområden, som alternerar mellan
deposition och erosion beroende på tid på året osv. De förskjutna sedimenten representerar
erosionsområden.
Historisk och nuvarande förorening av Östersjön har lett till viss förorening av
havsbottensedimenten, medan övergödning från näringsämnen har ökat deponeringen av
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organiska partiklar på havsbotten. Föroreningar kommer in i Östersjön via atmosfäriskt nedfall,
tillflöde från floder, inflöde från omgivande hav och från punktkällor. Både tungmetaller och
organiska föroreningar har en tendens att adsorberas på finkorniga sediment och partiklar av
organiskt material. Därför kan de högsta koncentrationerna av föroreningar förväntas uppstå i
havsbottensediment i de djupaste områdena av sträckningen, dvs. i Arkonabäckenet. På grund
av att inflödet av föroreningar till Östersjön är lägre nu än för t.ex. 50 år sedan kan de högsta
koncentrationerna förväntas ligga några centimeter under havsbottnens ytskikt.
Möjliga effekter
Några av havsbottensedimenten, i synnerhet lösa ytsediment, kan förväntas bli återuppgrumlade
i vattenmassan till följd av anläggningsverksamheten (se beskrivning i avsnittet 0). Potentiella
föroreningar, näringsämnen och organiskt material som kan förekomma i samband med
återuppgrumlade sediment kan påverka det marina livet när de sjunker till havsbotten.
Avgränsningsresultat
För att fastställa egenskaperna hos havsbottensedimenten längs sträckningen kommer
sedimentprover att tas vid provtagningsstationerna, som ligger i ett semiregelbundet rutnät längs
de planerade sträckningarna.
En numerisk modellering av sedimentspridningen och, om det ses som relevant, av föroreningar
som orsakas av anläggningsarbetet kommer att genomföras som en del av MKB-arbetet.
Resultaten av modelleringen kommer sedan att användas i bedömningen av de möjliga
effekterna på den biologiska och socioekonomiska miljön.
9.1.4 Klimat och luftkvalitet
Utgångsläge
Temperaturen i ytvattnet i Östersjön har ökat sedan 1985. Årsmedeltemperaturen i ytvattnet har
stigit med upp till 1 °C per årtionde från 1990 till 2008. Samtidigt har den årliga maximala
isutbredningen i Östersjön minskat med cirka 20 procent under de senaste 100 åren /24/.
Luftkvaliteten nära kusterna påverkas av utsläpp från landbaserad verksamhet. Dessutom är
Östersjön ett av världens mest flitigt använda farvatten. Fartygsrelaterad förbränning av
brännolja orsakar utsläpp till luften, och de mest betydande är växthusgaser, främst koldioxid,
och luftföroreningar, t.ex. kväve- och svaveloxider och partiklar.
Möjliga effekter
Anläggningsfartygen släpper ut växthusgaser och de ovan nämnda luftföroreningarna.
Utsläppen av växthusgaser bidrar till den globala poolen av växthusgaser. Utsläppen kommer
dock inte vara av en sådan storlek att de ger upphov till mätbara effekter på de globala
växthusgasutsläppen och därmed inte heller på den globala uppvärmningen.
Utsläppen av luftföroreningar kan däremot ha en lokal inverkan på hälsan. Dessutom kan de
regionalt bidra till övergödning och försurning där ämnena faller som nederbörd och
torrdeposition.
Typen av utsläpp kommer att likna utsläppen från andra fartyg som trafikerar i Östersjön. Dessa
utsläpp kommer potentiellt att ha störst inverkan nära landföringsområdena. Detta beror både på
att dessa områden är de mest arbetsintensiva med avseende på havsbottenarbete med mera och
på att utsläppen i dessa områden kan påverka miljön och människor på land.
Avgränsningsresultat
Ingångsvärdena för miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på befintlig litteratur, och
anläggningsrelaterade utsläpp kommer att beräknas. Konsekvensanalysen ska baseras på
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kunskap om anläggningsverksamhet, beräknade utsläpp, inklusive typer av och antal fartyg som
ska användas för olika delar av gasledningen.
Eftersom den svenska delen av gasledningen i Östersjön ligger långt från landföringsområdena
undantas hälsoeffekterna för människor i Sverige.
9.1.5 Undervattensbuller
Utgångsläge
I Östersjön omfattar undervattensbullret bakgrundsljud (dvs. ljud från regn på havsytan, vågor,
marina djur etc.) och buller från distinkta och identifierbara antropogena källor (dvs. ljud från
sjöfart, mekaniska installationer, anläggningsverksamhet etc.) /25/.
Möjliga effekter
Undervattensbuller kan uppstå som en följd av flera olika projektverksamheter, särskilt de som
hör ihop med anläggningsarbeten, t.ex. spontning (vid den polska landföringen) och
stenläggningsarbete.
Buller
som
härrör
från
dikning,
rörläggning,
ankarhantering,
anläggningsfartygens rörelser och annan anläggningsverksamhet kommer att vara svårt att skilja
från bakgrundsbrus i Östersjön, där det redan förekommer stora volymer av fartygstrafik,
förutom i närheten av bullergenererande verksamhet. Det buller som genereras från
stenläggningsverksamhet kan dock leda till påverkan på den marina faunan i form av allt från
fysiska skador, undvikandebeteende och andra beteendesvar samt maskering av andra ljud.
Möjliga effekter på marina däggdjur behandlas i avsnitt 9.2.4.
Avgränsningsresultat
Undervattensbuller kommer att vara ett fokusområde för miljökonsekvensbeskrivningen eftersom
i synnerhet marina däggdjur är känsliga för förhöjda värden.
Numerisk
modellering
av
undervattensbullrets
utbredning
är
inplanerad.
Dessa
modelleringsresultat kan både användas för att optimera anläggningsarbetet med avseende på
att minska miljöpåverkan och för att bedöma påverkan på främst marina däggdjur.
9.1.6 Platser för konventionella och kemiska stridsmedel
Utgångsläge
Östersjön har en historia av stor militär betydelse. Därför finns det rester av konventionella
stridsmedel i form av odetonerade minor, sjunkbomber, torpeder samt raketer och granater för
bekämpning av ubåtar. Förekomsten av dessa är mindre längs gasledningens sträckning än till
exempel i Finska viken. Men odetonerade konventionella stridsmedel kan ändå förekomma längs
gasledningens sträckning.
Det finns ett område i Arkonabäckenet och ett utanför kusten vid Trelleborg och Falsterbo som
ses som minriskområden av det svenska försvaret /29/. Cirka 200–300 ton rester av kemiska
stridsmedel som upptäcktes efter 1952 i före detta DDR dumpades öst och sydväst om Bornholm.
Det finns en misstänkt dumpningsplats på Adlergrund mellan Bornholm och Rügen som innehåller
ca 60 ton kemiska stridsmedel. En bekräftad dumpningsplats finns sydväst om Bornholm, där
stridsmedel dumpades mellan 1946 och 1956. Det är upp till 15 000 ton kemiska stridsmedel och
2 250 ton kemiska substanser som har dumpats på den här platsen. En annan bekräftad
dumpningsplats ligger i Pommerska bukten, där dumpningen ägde rum från 1947 till 1965. Det
är känt att 38 700 ton bomber och granater dumpades på denna plats, och dessa innehåller en
okänd mängd Clark I, Clark II, fosgen, tabun, vätecyanid, adamsit och andra kemiska
stridsmedel /30/.
Möjliga effekter
Risken med konventionella stridsmedel är att de kan detonera. Motsvarande nivåer av
undervattensbuller och tryckvågor har potential att påverka det marina livet, som tumlare, fisk
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och dykande fåglar. Detonerande stridsmedel kan också påverka närliggande kulturarv samt
fiske. Exponering för kemiska stridsmedel är ett potentiellt hot mot olika aspekter av den marina
miljön.
Avgränsningsresultat
Kemiska och/eller konventionella stridsmedel kan orsaka förändringar i den fysiska och kemiska
miljön som i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser för den biologiska och socioekonomiska
miljön. De möjliga effekterna på miljön kommer att utvärderas i en miljökonsekvensbeskrivning.
För att minimera riskerna för att stöta på kemiska eller konventionella stridsmedel ska en
undersökning av förekomsten av stridsmedel göras längs rörledningskorridorerna. Baserat på
resultat från undersökningen och med stöd i kunskap från litteraturen samt med utgångspunkt i
erfarenheter från liknande projekt och en expertbedömning kommer skydds- och riskreducerande
åtgärder, t.ex. nya sträckningar, att föreslås för att undvika påverkan från stridsmedel.
9.2

Biologisk miljö
Marinbiologin, därmed, arter och grupper av arter i Östersjön som är relevanta för detta projekt,
utgörs av plankton, bentisk flora och fauna, fisk, marina däggdjur, fladdermöss och fåglar.
Artgrupperna beskrivs nedan.

9.2.1 Plankton
Utgångsläge
Plankton består av mikroskopiska organismer, växtplankton (fotosyntetiska organismer) och
djurplankton som lever i vattenpelaren (den pelagiska miljön). Växtplankton är den huvudsakliga
källan till primärproduktion i Östersjön och utgör därför grunden i den marina näringskedjan.
Djurplankton är en grupp små planktondjur som utgör en näringskälla för djurplanktonätande fisk
och är därmed en viktig länk i näringskedjan.
Omsättningstiden för plankton är mycket kort, 2–6 dagar för växtplankton, några timmar för
protozoer och upp till ett år för stora djurplanktonarter. Dessutom fluktuerar förekomsten av
arter geografiskt och i koncentration som svar på ljusförhållanden, näringskoncentration och
klimatförhållanden.
Möjliga effekter
Möjliga effekter på växtplankton och djurplankton kan utgöras av uppgrumlade sediment och
frigöring av sedimentassocierade näringsämnen från anläggningsarbete, till exempel
havsbottenarbete och ankarhantering. Ökade koncentrationer av uppgrumlade sediment kan
minska planktontillväxten genom t.ex. försämrade ljusförhållanden (växtplankton) och minskad
tillgång till näring (djurplankton). En ökning av näringsämnen kan å andra sidan öka tillväxten av
växtplankton.
Känsligheten för störningar från anläggningen av en rörledning bedöms vara mycket låg,
eftersom omsättningstiden är kort och förmågan till återhämtning efter möjliga effekter är hög.
Avgränsningsresultat
De totala effekterna på plankton bedöms vara försumbara, och därför kommer inte denna
receptor att analyseras ytterligare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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9.2.2 Bentisk flora och fauna
Utgångsläge
Bentisk flora och fauna omfattar organismer som lever på eller i närheten av havsbotten.
Östersjöns bentiska flora begränsas av ljustillgången och bentiska substrat. Ljustillgången står i
förhållande till vattendjupet och vattnets grumlighet. Bentisk flora omfattar bentiska makroalger
som förknippas med hårda substrat, såsom ensamma stenar eller revstrukturer (makroalger),
friflytande makroalger och blommande växter (sjögräs) som kan förknippas med mjuka
sandbottensediment.
Den bentiska faunan utgörs av ryggradslösa arter som finns på (epifauna) och i (infauna)
havsbotten. Sammansättningen i bestånden av bentisk fauna i Arkonabäckenet beror på bentiska
habitat (typ av sediment eller revstrukturer), vattendjup, temperatur och syretillgång. Bestånden
av infauna i Östersjön kännetecknas av musselsläktet Macoma, ett mjukbottenbestånd), som
domineras av östersjömussla (Limecola baltica, tidigare kallad Macoma balthica) och t.ex.
sandmask (Arenicola marina), hjärtmussla (Cerastoderman edule), hästräka (Crangon crangon)
och nätsnäcka (Tritia reticulata).
En del av sträckningen passerar Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten, där två
skyddade habitat förekommer.
•
1110 Sandbankar, ständigt täckta av grunt havsvatten
•
1170 Rev
Det finns begränsad information om den bentiska floran och faunan i det skyddade området, men
geografisk information om habitaten har lämnats av Länsstyrelsen i Skåne. Fältstudier av
gasledningens sträckning kommer att ge ytterligare information om habitaten.
Vid en undersökning av sandbankarna vid det närliggande Kriegers flak beskrevs bankarna som
ett Macomabestånd med olika arter av kräftdjur, havsborstmaskar, sandmussla, östersjömussla
(Limecola balthica) och olika arter av Hydrobiidae (tusensnäckor). Områden med hårda
stenbottnar var täckta av blåmusslor i små storlekar /17/.
Möjliga effekter
Effekter på bentisk flora och fauna kan t.ex. uppstå på grund av förändringar i livsmiljön på
grund av ökningar av koncentrationen av uppgrumlat sediment, sedimentering och frisättning av
föroreningar. Effekterna kan klassificeras som förlust eller som en tillfällig effekt.
Påverkan på skyddade livsmiljöer kommer att ingå som en del av Natura 2000-bedömningen (se
avsnitt 9.2.7).
Avgränsningsresultat
Eftersom det kommer att uppstå påverkan på den marina bentiska floran och faunan som
antingen klassificerats som förlust eller en tillfällig effekt, kommer den bentiska floran och faunan
att kartläggas längs rörledningskorridoren under fältstudier och senare behandlas i större detalj i
miljökonsekvensbeskrivningen.
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9.2.3 Fisk
Utgångsläge
De vanligaste fiskarterna i Arkona- och Bornholmsbäckenet är torsk (Gadus morhua), sill (Clupea
herrengus), skarpsill (Sprattus sprattus) och skrubbskädda (Platichtys flesus) /1/, som är
kommersiellt viktiga arter. Rödspätta (Pleuronectes platessa) och sandstubb (Pomatoschistus
minutus) är också vanliga i södra delen av Östersjön.
Arkona- och Bornholmsbäckenet innehåller områden som utgör viktiga lek- och uppväxtområden
för torsk. Inom projektområdet förekommer två lekområden för torsk nordväst om Rügen och i
Kadettrännan mellan Falster (Danmark) och Tyskland. Uppväxtområden finns i stora delar av
Arkona- och Bornholmsbäckenet. Sillen leker i alla kustområden i Östersjön.
Fisk är en viktig socioekonomisk resurs (se Yrkesfiske, avsnitt 9.3.2), och alltså kan påverkan på
fiskbestånden potentiellt påverka också en socioekonomisk receptor.
Möjliga effekter
Flera möjliga effekter på fisk, yngel och fiskägg kan uppstå under anläggningen och driften av
det planerade projektet. Förändringar i den fysiska och kemiska miljön (t.ex. ändringar i
fiskarnas livsmiljöer, sedimentspridning, utsläpp av giftiga ämnen) och undervattensbuller är de
viktigaste möjliga effekterna på fisk från anläggningen och driften av en rörledning i havet.
Eftersom fiskar är mobila arter är det troligast att påverkan är begränsad i tid och rum.
Avgränsningsresultat
Beskrivningen av fiskarter och fiskbestånd kommer att baseras på data från ICES-databaser,
HELCOM-information och befintliga vetenskaplig litteratur. Undersökningar kan användas som
komplement till uppgifter om utgångsläge.
Huvudfokus i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga på kommersiellt viktiga fiskarter,
men även andra vanliga och hotade arter kommer att beskrivas och bedömas.
9.2.4 Marina däggdjur
Utgångsläge
Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda bofasta valarten i Östersjön. Förekomsten av
tumlare i Östersjön, Skagerak och Kattegatt har nyligen blivit bättre känd genom det
vetenskapliga projektet SAMBAH (Statisk akustisk övervakning av tumlare i Östersjön). Med
utgångspunkt i habitatdirektivet har den svenska regeringen dessutom utsett flera nya Natura
2000-områden i svenska vatten för skydd av tumlaren. Ett av dessa nya områden är
Sydvästskånes utsjövatten.
Den kraftiga minskningen av tumlarpopulationen i Östersjön under de senaste 50–100 åren gör
det till det minsta tumlarbeståndet i världen. Den är listad som ”allvarligt hotad” av
Internationella naturvårdsunionen (IUCN). I resultat från SAMBAH-projektet uppskattades
nyligen antalet tumlare i Egentliga Östersjön till ca 500 individer.
Beståndet i Bälthavet beräknades uppgå till cirka 18 500 individer under 2012 /14/. Det finns en
tydlig gränszon mellan populationen i Bälthavet och Östersjöns bestånd av tumlare i vattnen
mellan Nordsjön och Östersjön. Studier visar att endast ett fåtal tumlare från det betydligt större
beståndet i Bälthavet passerar gränsen /14/. Gränszonen ligger öster om den planerade
gasledningen sträckning.
Mellan november och april uppehåller sig delar av Bälthavsbeståndet i ett område sydväst om
Skåne, medan andra delar flyttar västerut till mer centrala delar av utbredningsområdet för
beståndet. Mellan maj och oktober har det uppskattats att 30 procent av Bälthavsbeståndet av
tumlare uppehåller sig i det djupa området väster om Bornholm (SAMBAH). Under denna tid på
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året flyttar delar av det hotade Östersjöbeståndet in i detta område. Detta är en indikation på att
området har stor betydelse för både Bälthavsbeståndet och Östersjöpopulationen under april–
november.
Tumlaren i vattnen i norra Europa är listad i bilaga II och IV i habitatdirektivet (92/43/EEG).
Knubbsälar förekommer längs kusterna i norra Europa, bland annat på Sveriges västkust,
söderut till Öresund och i ett begränsat område på södra Öland och södra Smålands kust.
Populationen beräknas idag uppgå till cirka 14 900 individer. Populationen ökar och betraktas
som livskraftig i Sverige. Det är den vanligaste sälen i Danmark /15/. Tumlaren har listats i
bilaga II till habitatdirektivet och bilaga III till Bernkonventionen.
Gråsälen är den vanligaste sälarten i Östersjön, och antalet har uppskattats till 40 000 individer
(baserat på siffror från 2014). I svenska vatten förekommer gråsälar främst i områden söder om
Blekinge, Öland och Gotland /16/. Gråsälen har listats i bilaga 2 till habitatdirektivet, bilaga III till
Bernkonventionen och bilaga II till Bonnkonventionen.
Både tumlaren och gråsälen förekommer längs Skånes kust, men gråsälen förekommer endast i
små antal. Måkläppen vid Falsterbohalvön har Sveriges enda koloni av både knubbsäl och gråsäl.
För gråsälen är detta dess enda fast boplats i södra Östersjön. Båda arterna föder sina ungar på
ön. Gråsälens ungar föds i mars och knubbsälens i juni.
Gråsälen och knubbsälen listas som skyddade arter i Natura 2000-området Sydvästskånes
utsjövatten. Havsbankar i allmänhet är potentiellt viktiga som födoområden för sälar. Både
gråsälen och knubbsälen söker föda huvudsakligen i grunda områden, ner till maximalt 40 m
djup. Det finns även studier som visar att de huvudsakligen hämtar sin föda nära botten, vilket
innebär att grunda områden förmodligen är mest betydelsefullt som födohabitat. Lika viktigt för
sälarna är landområden som sandbankar och kobbar där de kan vara ostörda när de föder sina
ungar under våren.
Möjliga effekter
Möjliga effekter på marina däggdjur är störningar i form av undervattensbuller under
anläggningsarbetet och kan manifestera sig som allt från fysiska skador (mycket osannolikt) till
beteendemässiga reaktioner. Därutöver kan de marina däggdjuren potentiellt påverkas av
förändringar i habitat (havsbottensförhållanden och därmed förändringar i näringskällor),
ökningar av koncentrationer av uppgrumlade sediment och frigöring av giftiga ämnen. Störning
av sälkolonier i havsnära områden är också en möjlig effekt.
Avgränsningsresultat
På grund av de marina däggdjurens betydelse kommer datamängder över fördelningen av marina
däggdjur i Östersjön att kompletteras av visuella och akustiska undersökningar inom
undersökningskorridoren. Utgångsläget kommer att omfatta en allmän beskrivning av marina
däggdjur i Östersjön tillsammans med en mer specifik beskrivning av arter i södra Östersjön.
Bedömningarna kommer att baseras på resultaten från undersökningarna och modelleringen av
relevanta åtgärder i den fysiska och kemiska miljö, t.ex. sedimentspridning från stenläggning och
dikning. Bedömningen av undervattensbullrets utbredning i relation till marina tröskelvärden
kommer också att analyseras utifrån modelleringsresultaten.
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9.2.5 Sjöfåglar och flyttfåglar
Utgångsläge
Östersjön är i allmänhet ett viktigt område för sjöfåglar och flyttfåglar och utgör vinterviste för
ett stort antal övervintrande sjöfåglar. Området längs rörledningens sträckning anses dock med
nuvarande kunskap inte utgöra ett viktigt område för fåglar /17/. En del av rörledningens
sträckning passerar det nya Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten, som i huvudsak
har utsetts för skyddet av tumlarna. Det har inte ansetts motiverat av den svenska regeringen
att utse Natura 2000-området till ett SPA-område, som skyddas enligt fågeldirektivet. Det finns
inga IBA-områden längs rörledningens sträckning (IBA står för Important Bird and Biodiversity
Areas, områden som är viktiga för fåglar och biologisk mångfald och utses av BirdLife
International).
Falsterboområdet, på Skånes västra kust, omfattas av flera olika former av naturskydd som är
inriktat på fågellivet, inklusive Natura 2000 MPA (marint skyddsområde) och IBA-områden.
Området är en av de bästa platserna i Europa för fågelskådning under höstsäsongen. Ett annat
IBA-område längs Skånes kust är Ystad Hörte. Närmare Falsterbo är havsområdena viktiga som
vinterviste och rastplats för fågelarter som svärta (Melanitta fusca), sjöorre (Melanitta
americana), alfågel (Clangula hyemalis), ejder (Somateria mollissima) och småskrake (Mergus
serrator) /18/.
Det finns begränsad information om rastande fåglar i havsområdena. Tidigare undersökningar av
fåglar visar att mindre bestånd av alfågel, dvärgmås (Larus minutus), fiskmås (Larus canus),
gråtrut (Larus argentatus), havstrut (Larus marinus), sillgrissla (Uria aalge) och tobisgrissla
(Cepphus grylle) kan förekomma i området under vintern /19/. Resultat från en
fågelundersökning, som genomfördes som en del av tillståndsprocessen för en vindkraftspark på
Kriegers flak, visade att den dominerande fågelarten i området var fiskmåsar (60 procent). Den
enda övervintrande fågelarten som livnär sig på musslor var alfågeln, vars antal uppgick till
5 000 individer i vatten som var grundare än 30 m. Undersökningar av flyttfåglar har också
utförts genom visuella observationer, radar och litteraturstudier /20/.
Möjliga effekter
Möjliga effekter på sjöfåglar och flyttfåglar kan bero på fysiska störningar från fartygstrafiken och
ökade koncentrationer av sediment i vattenmassan, vilket kan minska sikten när dykande fåglar
söker föda. Indirekt påverkan på bentisk flora och fauna samt fisk kan också påverka fåglarna.
Avgränsningsresultat
Beskrivningen av utgångsläget kommer att baseras på vetenskaplig litteratur, tillgänglig
information om området och information om närliggande områden av intresse för fåglar, inklusive
SPA-, MPA- och IBA-områden. Fältundersökningar och modelleringsresultat kommer att utgöra
ett komplement till beskrivningen av utgångsläget. Konsekvensbedömningen kommer att
fokusera på effekterna på fåglar som rastar i området. En generell bedömning av flyttfåglar
kommer också att ingå.
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9.2.6 Migrerande fladdermöss
Fladdermöss är flygande däggdjur som är strikt skyddade enligt bilaga IV i habitatdirektivet.
Vissa arter av fladdermöss migrerar mellan sommar- och vintervisten i södra Östersjön. Det har
observerats att fladdermöss flyger på relativt låg höjd, mindre än 10 m över havsytan. Idag finns
bara begränsad information om migreringsvägarna, men Kriegers flak undersöktes under
tillståndsprocessen för en vindkraftspark. Smygehuk i Skåne var då det enda området i Sverige
där det ansågs relevant att göra en mer detaljerad studie. Det konstaterades att fem migrerande
arter förekommer längs kusten, men det fanns inga indikationer på att dessa arter flyger över
Kriegers flak. Andra delar av Östersjön där fladdermöss kan förekomma undersöktes inte /20/.
Möjliga effekter
Studier vid Kriegers flak visar att området inte är en viktig flyttled för fladdermöss. Det finns inga
arbetsområden för Baltic pipe på land i Sverige som kan påverka fladdermöss.
Avgränsningsresultat
Projektet
bedöms
inte
orsaka
påverkan
på
migrerande
fladdermöss.
Ytterligare
konsekvensbedömningar av fladdermöss kommer inte att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.
9.2.7 Skyddade områden, inklusive Natura 2000-områden
Skyddade områden omfattar både nationellt och internationellt skydd) I Östersjön varierar
skyddet mellan strängt lagstadgat skydd, i t.ex. Natura 2000-områden, och klassificeringar och
rekommendationer,
t.ex.
i
Ramsarområden,
marina
skyddsområden
enligt
Helsingforskonventionen (HELCOM MPA-områden), världsarv utsedda av UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) och biosfärområden, som också utses av
UNESCO.
Utgångsläge
Natura 2000 är ett nätverk som grundades under habitatdirektivet (EU-direktivet om bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter – 92/43/EEG). Tillsammans med EU-direktivet om
bevarande av vilda fåglar (74/409/EEG) fastslår de det juridiska ramverket för skydd och
bevarande av arter och livsmiljöer inom EU. Syftet med nätverket är att säkerställa gynnsam
bevarandestatus för arter och livsmiljöer, som bildar grund för klassificeringen av livsmiljöer och
fågelskyddsområden.
Syftet med Natura 2000-nätverket är att bevara livsmiljöerna och arterna under parollen
”gynnsam bevarandestatus” i deras naturliga utbredningsområde.
Natura 2000-nätverket omfattar:
• Särskilda skyddsområden (SPA): områden för skydd av sällsynta och utsatta fågelarter, som
redovisas i bilaga I till fågeldirektivet, samt av regelbundet återkommande flyttfågelarter.
Områdena är även kända som fågelskyddsplatser.
• Habitatområden (särskilda bevarandeområden (SAC)/område av gemenskapsintresse (SCI):
utsedda områden enligt habitatdirektivet, särskilt för habitat och arter.
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Figur 9-2

Svenska Natura 2000-områden längs de planerade sträckningarna av Östersjöledningen.

Inom projektområdet finns ett svenskt Natura 2000-område:
• SE0430187 (SCI): Sydvästskånes utsjövatten – 115 128 hektar
Sydvästskånes utsjövatten utsågs till Natura 2000-område genom ett statligt beslut i december
2016. Huvudsyftet är att skydda det hotade beståndet av tumlare i Östersjön, men gråsäl,
knubbsäl och habitaten på sandbankar och rev är också skyddade i området (statligt beslut
2016-12-14, dnr M20 15/02273/Nm).
De områden med skyddade habitat i Natura 2000-området som utsetts med utgångspunkt i
habitatdirektivet är följande:
• 1110 Sandbankar, ständigt täckta av grunt havsvatten: 43 813 hektar, 38 procent av den
totala ytan)
• 1170 Rev: 199,4 hektar, 0,1 procent av den totala ytan
Sandbankar utgörs av sandbankar till havs som är permanent täckta av havsvatten. Vattendjupet
är sällan mer än 20 m, men delar av sandbanken kan sträcka sig ned under 20 meters djup. Där
dessa djupare områden är en integrerad del av sandbanken och hyser relevanta biologiska
bestånd kan de inkluderas i det utsedda habitatet. Sandbankar består i huvudsak av
sandsediment, men andra partikelstorlekar kan också förekomma, t.ex. fint slam, grus, skalgrus,
sten och stenblock. Variationen i bottensubstrat innebär att habitat kan förekomma för arter som
både lever på mjuka och hårda bottnar, och bankarna kan vara antingen fria från växtlighet eller
täckta med tång och/eller makroalger /21/.
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Rev omfattar biogena och/eller geologiska formationer av hårt substrat på hårda eller mjuka
bottnar. Revmiljön kännetecknas av en indelning av bentiska bestånd av alger och djurarter,
bland annat konkretioner, förkalkningar och korallformationer. Musselbäddar ingår i revets
habitattyp om de har en täckningsandel som överstiger 10 procent /21/.
På Skånes västra kust finns även följande Natura 2000-områden:
• SE0430002 (SPA): Falsterbo–Foteviken
• SE0430095 (SCI/SAC): Falsterbohalvön
Ramsarområden är våtmarker som utsetts särskilt med tanke på sjöfåglar och är av
internationell betydelse. Områdena är utsedda enligt Ramsarkonventionen, ett mellanstatligt
miljöfördrag som inrättades 1971 av UNESCO. Inom projektområdet har ett Ramsarområde
utsetts:
• Nr 14: Falsterbo–Foteviken
HELCOM MPA-områden är marina skyddsområden som utsetts enligt HELCOM för att skydda
representativa ekosystem i Östersjön samt för att garantera hållbar användning av
naturtillgångar i en betydelsefull insats för att trygga ett omfattande skydd av miljö och biologisk
mångfald:
• Nr 111 Falsterbohalvön med Måkläppen (skyddsområde i Östersjön, BSPA)
Inom projektområdet sammanfaller alla HELCOM MPA-områden och Ramsarområden med Natura
2000-områden, varav Natura 2000-områdena omfattas av det strängaste regelverket.
Övriga skyddade områden i Skånes kustområde är:
• Falsterbohalvöns havsområde: Natura 2000-området innehåller flera naturreservat i
kustområdet vid Falsterbo. Delar av området omfattas av begränsad tillgänglighet för
allmänheten för att skydda sälar och fåglar.
• Måkläppen – Limhamnströskeln – av nationellt intresse för naturvård
• Fredshög–Stavstensudde – naturreservat
• Smygehuks hamn och Böste by – djurskyddsområde (Vipera berus, europeisk huggorm)
Möjliga effekter
Anläggningsverksamheten med störst sannolikhet att påverka skyddade arter är
undervattensbuller som en följd av stenläggning och fartygstrafik. Undervattensbuller kan
potentiellt påverka marina däggdjur genom fysiska skador (mycket osannolikt) och
beteendemässiga reaktioner. Fartygstrafiken kommer tillfälligt också att orsaka luftburet buller
och visuella störningar som kan ha potential att störa djuren. Skyddsåtgärder kommer att
föreslås för att undvika skadliga effekter.
Anläggningsarbeten, som dikning och stenläggning, kommer att orsaka sedimentspridning i
vattenmassan som tillfälligt kommer att påverka sikten för alla vattenlevande arter.
Sedimentspridningen kan potentiellt leda till spridning av föroreningar.
Undervattensbuller och sedimentspridning kan påverka tillgången till föda i form av fisk, vilket i
sin tur skulle kunna påverka däggdjur och fåglar. Effektens omfattning till följd av sedimentspill
och undervattensbuller kommer att stödjas genom spridningsmodellering och modellering av
bullerutbredning.
Rörledningen kommer att ligga kvar permanent på havsbotten, och den kommer att påverka
bottenlevande organismer som uppehåller sig direkt under den. De habitat som skyddas i Natura
2000-området (sandbankar och rev) kan sedan potentiellt påverkas i lokal skala. Omfattningen
av påverkan på havsbotten kommer att undersökas och utvärderas under projektet.
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Avgränsningsresultat
Det kan inte uteslutas att projektet kommer att ha en inverkan på skyddade naturtyper i Natura
2000-området Sydvästskånes utsjövatten. Uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne visar att
rörledningens sträckning kommer att placeras inom områden som hyser skyddade habitat. Under
samrådsprocessen har Länsstyrelsen i Skåne dessutom uppgett att det är troligt att en
tillståndsprocess kommer att krävas.
Enligt befintlig information och resultat från fältstudier av kartläggning av havsbotten (geofysiska
undersökningar) kommer bentisk flora och fauna att användas för att bilda en
mulägesbeskrivning för skyddade habitat i Natura 2000-området, rev och sandbankar. En
utvärdering av skyddade habitat kommer att ingå som en del av en allmän
konsekvensbedömning för Natura 2000-området.
En presentation av utgångsläget och en bedömning av påverkan på skyddade arter i de relevanta
Natura 2000-områdena kommer att undersökas och vidareutvecklas i enlighet med vad som har
presenterats i tidigare avsnitt.
En Natura 2000-bedömning måste också överväga om projektet (ensamt eller i kombination med
andra planer eller projekt) kommer att ha en negativ inverkan på Natura 2000-områdets
integritet, med avseende på struktur, funktion och bevarandemål för området.
Projektverksamheten kommer inte att medföra någon direkt påverkan på skyddade områden på
land eller i kustområdena. Det bedöms inte som troligt att projektet kommer att någon
betydande påverkan på flyttfåglar som skyddas i Natura 2000-området Falsterbo–Foteviken.
Individer av arter som skyddas inom området Falsterbo–Foteviken kan tillfälligt förekomma inom
projektområdet, och effekterna på fåglar kommer att ingå som en del i projektets
miljökonsekvensbedömning. Baserat på befintlig information rymmer projektområdet få rastande
fåglar.
9.3

Socioekonomisk miljö
Den socioekonomiska miljön betraktas i termer av följande grupperingar av resurser och
receptorer:
• Människor, främst de lokala samhällena och människor från lokala områden (berörda
samhällen), inklusive invånare, arbetare, besökare, turister, fritidsanvändare och trafikanter i
termer av deras bekvämlighet och säkerhet.
• Ekonomiska resurser som kan förknippas med turism, yrkesfiske, marina transporter, platser
för utvinning av råmaterial och andra kommersiella användningsområden för mark och den
marina miljön.
• Andra tjänster, inklusive icke-kommersiell användning av marina områden, t.ex. militära
övningsområden och mätstationer.
• Kulturarv, både materiella och immateriella.
De socioekonomiska egenskaperna för projektområdets utgångsläge beskrivs nedan.

9.3.1 Sjöfart och fartygsleder
Utgångsläge
Sjöfarten har ökat stadigt i Östersjön under de senaste decennierna. Det är en global industri
med stor ekonomisk betydelse för Sverige. Sjöfarten utnyttjar ett omfattande nät av
fartygsleder. Gasledningen kommer att korsa den mest trafikerade fartygsleden i Östersjön
(djupvattensfarled–södra Gotland) som löper längs sydkusten i Sverige och fyra fartygsleder:
Falstborev–Mön (Danmark), Anholt–Svartgrund, Trelleborg–Gedser (Tyskland), Ystad–Sassnitz
(Tyskland) /26/.
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Det finns regelbundna färjeförbindelser från södra Sverige (Trelleborg, Ystad och Karlskrona) till
Polen (Świnoujście och Gdańsk). Efterfrågan på godstransport över Östersjön fortsätter att öka
från båda sidor och nya förbindelser håller på att öppnas.
Det finns flera olika färjelinjer mellan Sverige och Tyskland. Färjor förbinder för närvarande 3
hamnar i Sverige (Göteborg, Trelleborg och Malmö) med 4 hamnar i Tyskland (Kiel, Travemünde,
Rostock och Sassnitz). Totalt avgår upp till 19 färjeförbindelser varje dag.
Det är inte möjligt att utforma en perfekt sträckning som undviker alla farleder. Därmed ska
gasledningens dragning minimera antalet sträckor över vilka ett stort antal fartyg passerar.
Möjliga effekter
Under anläggningsarbetet härrör de möjliga effekterna från störningar från befintlig fartygstrafik i
området och från risker för kollision med anläggningsfartygen. För att minimera påverkan på
fartygstrafiken under anläggningstiden kommer en säkerhetszon att skapas runt
rörläggningsfartyget som kommer att övervakas av vaktfartyg. Ankarhanteringsfartygen kommer
att kontakta fartyg som håller kurs mot rörläggningsfartyget och uppmana dem att lägga om
kursen. Före och under anläggningsarbetet kommer anläggningsfartygens positioner dessutom
att meddelas i underrättelser till sjöfarande för att öka medvetenheten om den fartygstrafik som
projektet genererar.
Fartygstrafiken anses vara av stor betydelse eftersom den har ett stort ekonomiskt värde och i
hög grad bidrar till ekonomin på nationell och internationell nivå.
Avgränsningsresultat
En bedömning av möjliga effekter på sjöfarten på grund av inrättandet av säkerhetszonen kring
projektets fartyg kommer att utföras i miljökonsekvensbeskrivningen.
9.3.2 Yrkesfiske
Utgångsläge
Fisket i Östersjön är indelat i statistiska områden (s.k. ”ICES-rektanglar”) enligt internationella
fiskerätter (ICES: Internationella havsforskningsrådet), där nationella och internationella
regelverk för fisket samt krav och kvoter tillämpas och majoriteten av fångstuppgifterna
registreras. Alla fiskefartyg ≥8 m måste registrera sina fångster inom dessa ICES-rektanglar,
som är ungefär 30 × 30 nm. Den svenska delen av projektetområdet är täckt av ICES-område 24
och rektanglarna 38G3, 38G4, 39G3 och 39G4.
I Östersjön är fisket främst inriktat på torsk, sill och skarpsill, som tillsammans utgör ca 95
procent av den totala fångsten. De ekonomiskt viktigaste arterna är sill och skarpsill, som främst
fångas upp genom pelagiskt fiske med trål eller snörpvad.
De största fångsterna av bottenlevande arter (primärt torsk) kommer från fångster söder om
Hanöbukten, Ystad och Trelleborg /27/. Den sydvästra delen av Östersjön utanför Skånes kust är
också viktig för sillfisket. Den största andelen fisk tas upp med trål.
Möjliga effekter
Möjliga effekter kan röra sig om störning av fisket på grund av anläggningsfartygens närvaro och
säkerhetszoner kring dem, vilket kan minska fiskeeffektiviteten. Dessutom kan rörledningens
fysiska infrastruktur och stenarna på havsbotten (driftsfasen) blockera bottentrålredskap, vilket
innebär att fiskarna kanske ändrar sina fiskemönster eller metoder.
Avgränsningsresultat
Uppgifter om det årliga fisket, såsom ekonomiskt värde, typ av fiskeredskap, fångstarter,
kommer att samlas in för de relevanta ICES-rektanglarna längs Skånes kust. Dessa uppgifter
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kommer att utgöra utgångspunkt för konsekvensbedömningen. Konsekvensbedömningen
kommer att fokusera på möjliga effekter på fisket från projektets genomförande.
9.3.3 Arkeologi (kulturarv)
Utgångsläge
Kulturarvsföremålen under vattnet i Östersjön kan huvudsakligen delas in i två breda kategorier:
översvämmade stenåldersboplatser och sjunkna föremål som är tillverkade av människan, bland
annat skeppsvrak, flygplan och andra föremål.
De biologiska förutsättningarna i de djupare delarna av Östersjön (låg salthalt, relativt låga
temperaturer, låg syrehalt osv.) och frånvaron av skeppsmask gör att nedbrytningen av trä och
annat organiskt material går långsamt. Följaktligen är möjligheterna att bevara organiskt
material exceptionellt goda. Värdet av välbevarade kulturlämningar under vatten är stort och har
stor vetenskaplig betydelse i Östersjön. Faktumet att kulturmiljöer under vatten inte utsätts för
många av de exploateringar som sker på land förbättrar ytterligare det arkeologiska värdet hos
översvämmade kulturlämningar.
Vissa kända vrak är markerade på sjökort och utmärkta i Riksantikvarieämbetets databas FMIS,
men det är inte uteslutet att rörledningarna kan komma att placeras i närheten av oupptäckta
vrak.
Möjliga effekter
Kulturarvsföremål på havsbotten kan komma att påverkas under anläggningsarbetet genom
sedimentering och genom fysiska förändringar av havsbotten, vilket kan orsaka skador på
föremålen. Under anläggningsarbetet kan även erosion i närheten av rörledningarna orsaka
skador på kulturarvsföremålen. Om det förekommer kulturarvsföremål i närheten av
sträckningskorridoren kommer det att vidtas skyddsåtgärder, t.ex. kommer det att tas fram en
detaljerad plan för ankarhantering för rörläggningspråmen.
Kulturarvsföremål i havet bedöms vara av stor betydelse eftersom dessa skyddas av
internationella lagar och konventioner.
Avgränsningsresultat
Möjliga effekter på kulturarvsföremål på grund av fysiska störningar under havsbottenarbeten
(stenläggning och dikning), rörläggning, ändrade sedimenteringsmönster kommer att bedömas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvensbedömningen kommer att baseras på resultaten från
undersökningarna och kända kulturarvsföremål.
Om föremål och boplatser påträffas kan det leda till mindre förändringar av sträckningen under
projektets inledningsskede.
9.3.4 Turism och fritidsområden
Utgångsläge
Det finns inga etablerade turist- eller friluftsområden i offshoredelen av projektet. Även om de
flesta turist- och fritidsaktiviteterna i allmänhet är begränsade till kusten, genomförs ett fåtal
fritidsaktiviteter i öppet vatten, bland annat fritidsfiske och båtliv/segling.
Möjliga effekter
Anläggnings-, diknings- och stenläggningsverksamhet kan resultera i ökade bullernivåer.
Anläggningsverksamhet kan förekomma i områden som används för fritidsfiske. Skyddszoner
som införs kring projektets fartyg kan begränsa fisket. Detta kan eventuellt påverka
fritidsaktiviteter i områden till havs.
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Avgränsningsresultat
Avståndet från anläggningsområdet i havet till kusten, där de flesta fritidsaktiviteterna äger rum,
är stort. Därför är det inte troligt att turist- och friluftsområden kommer att påverkas av
projektet, och ingen ytterligare bedömning kommer att genomföras i den svenska
miljökonsekvensbeskrivningen.
9.3.5 Kablar, rörledningar och vindkraftsparker
Utgångsläge
Kablar, rörledningar och vindkraftsparker är de huvudsakliga typerna av befintliga och planerade
anläggningar som kan påträffas längs gasledningens sträckning i Östersjön. Ett antal tele- och
elkablar ligger på Östersjöns havsbotten. I nuläget finns endast en gasledning i Östersjön, Nord
Streams rörledning, som löper från Viborg i Ryssland till Greifswalder Bodden i Tyskland. Förutom
denna ska rörledningen Nord Stream 2 bedömas som ett planerat projekt med en sträckning som
är snarlik Nord Streams. Flera områden som avsatts för vindkraftsparker har identifierats i
området, men sträckningsalternativen har optimerats för att undvika passage in i dessa
områden.
Möjliga effekter
Sträckningsalternativen undviker passage i planerade eller befintliga vindkraftsparker, och därför
ska bedömningen av påverkan på infrastruktur huvudsakligen handla om interaktionen mellan
den planerade rörledningen och befintliga rörledningar och kablar. Om konstruktioner till de
befintliga rörledningarna och kablarna ska korsas, måste detta avtalas med kabelägarna så att
ingen påverkan på kablarna och rörledningarna kan förväntas under anläggning och drift. Trots
detta ska följande möjliga effekter utvärderas: skador på befintliga anläggningar under
anläggningsarbete på grund av fysiska förändringar på havsbotten, restriktioner för anläggningen
av planerade installationer och underhåll av befintliga anläggningar på grund av förekomsten av
rörledningskonstruktioner samt restriktioner för anläggningen av planerade installationer eller
underhåll av befintliga anläggningar till följd av införandet av skyddszoner kring projektets
fartyg. Undervattenskablar, rörledningar och vindkraftsparker anses vara av stor betydelse
eftersom sådana anläggningar i hög grad bidrar till ekonomin på nationell eller internationell nivå.
Avgränsningsresultat
Påverkan på grund av rörledningens existens på havsbotten och eventuella skador på befintliga
installationer under anläggningsarbetet och möjliga interaktioner med andra projekt kommer att
utvärderas i miljökonsekvensbeskrivningen.
9.3.6 Platser för utvinning av råmaterial
Utgångsläge
Havsbotten i Östersjön är mycket varierad när det gäller både topografi och sedimentspridning.
Marina sediment kan bestå av värdefulla råmaterialresurser, särskilt för konstruktionssyften.
Områden som är av intresse för utvinning av sand finns utanför Falsterbo, på Kriegers flak och
nära Utklippan. I Sverige finns för närvarande en licens för utvinning av sand, grus och sten i
havet som innehas av Ystads kommun. Potentiella områden för lagring av koldioxid, där
berggrunden består av yngre sedimentära bergarter har identifierats utanför Skånes sydvästra
kust och i ett litet område i sydvästra Kattegatt nära gränsen till Danmark /27/.
Möjliga effekter
Inga signifikanta effekter förväntas vare sig under anläggnings- eller driftsfaserna, eftersom
sträckningsalternativen så långt det är möjligt inte kommer att korsa några platser för utvinning
av råmaterial. Trots det kommer de möjliga effekterna av begränsningen av tillträdet till platser
för utvinning av råmaterial på grund av införandet av skyddszoner kring projektrelaterade fartyg
att analyseras.
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Avgränsningsresultat
Konsekvensbedömningen kommer att grundas på en studie av platserna för utvinning av
råmaterial och relevant litteratur.
9.3.7 Militära övningsområden
Utgångsläge
Efter 1945 fungerade Östersjön som gräns mellan två motsatta militära block, och stora delar av
territorialvattnen var militära skyddsområden. Länder kan permanent begränsa tillträdet till
områden som används för militära ändamål inom egna territorialvatten men inte till vatten i de
ekonomiska zonerna.
Trots att den internationella politiken har förändrats förblir Östersjön ett strategiskt område,
även om balansen växlar över från militära intressen mot logistiska/kommersiella intressen.
Länderna i Baltikum har emellertid kvar olika typer av militära övningsområden, inom vilka
navigering och andra rättigheter kan vara begränsade.
Ett militärt övningsområde har identifierats i projektområdet, men sträckningsalternativen har
optimerats för att undvika passage in i området eftersom det betraktas som förbjudet område.
Möjliga effekter
Inga signifikanta effekter förväntas vare sig under anläggnings- eller driftsfaserna, eftersom
sträckningsalternativen ligger utanför skyddszonerna runt de kända militärövningsområdena i
projektområdet. Trots det kommer de möjliga effekterna av ett stopp av militärövningarna på
grund av införandet av skyddszoner kring projektrelaterade fartyg att analyseras.
Avgränsningsresultat
Eftersom inget av de militära övningsområdena förväntas bli påverkat på grund av anläggningen
och driften av gasledningen, bedöms effekterna som mindre, men ytterligare analys kommer att
övervägas i miljökonsekvensbeskrivningen.
9.3.8 Miljöövervakningsstationer och forskningsområden
Utgångsläge
Långsiktiga nationella och internationella miljöövervakningsstationer i Östersjön sköts av flera
länder samt under Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (även känd som
Helsingforskommissionen eller HELCOM). Olika parametrar mäts vid olika stationer, bland annat
fysikaliska och kemiska mätningar, växtplankton och primärproduktion, djurplankton, bentisk
fauna och mikrobiologi. Varje station registrerar en sekvens av data från en fast position, som
kan ge värdefull information om tendenser med tiden.
Följande stationer ligger i svenska vatten, nära projektområdet:
•

•

Övervakningsstationen SE-12 (SGU) för ytsediment ligger cirka 50 km söder om Ystad i
Arkonabäckenet. Denna provtagningsstation ligger på ett vattendjup av ca 46 m.
Stationen ingår i det svenska status- och trendövervakningsprogrammet (SSTMP).
Provtagningsundersökningarna sker med 5–6 års mellanrum och den senaste
genomfördes 2014.
BY1 och BY2 Arkona (SMHI) är vattenmätstationer som ligger i Arkonabäckenet.
Stationerna övervakar fysikalisk–kemiska parametrar i vatten 10–12 gånger per år /28/.

Möjliga effekter
Mätstationer i rörledningens absoluta närhet kan påverkas av sedimentuppgrumling samt
spridning och frigöring av föroreningar och/eller näringsämnen till vattenpelaren under
anläggningsarbetet (bland annat rörläggning, ankarhantering, dikning och stenläggning). Både
under anläggning och drift kan närvaron av projektrelaterade fartyg leda till tillfälliga
begränsningar
av
planerade
mätningar/provtagningar
vid
mätstationerna.
Men
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anläggningsarbeten och driftsrelaterade övervaknings- och underhållsprogram kommer att
samordnas så att de inte sammanfaller med tidpunkten för kontrollundersökningar.
Miljöövervakningsstationer anses vara av stor betydelse eftersom de utgör en viktig tjänst på
nationell och internationell nivå. Miljöövervakningsstationernas sårbarhet för frigöring av
sediment, föroreningar och/eller näringsämnen till vattenpelaren är hög, eftersom en ökning i
sedimentkoncentrationerna har potential att påverka de data som samlas in från stationerna.
Avgränsningsresultat
Effekterna på övervakningsstationerna ska beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.

10. KUMULATIV PÅVERKAN
Kumulativa miljöeffekter kan definieras som effekter på miljön som orsakas av de kombinerade
resultaten av aktiviteter från den planerade projektverksamheten i kombination med andra
planerade projekt eller planer. Projektet kan leda till obetydlig påverkan om man tittar på
verksamheter var för sig, men i kombination kan det orsaka en betydande inverkan på
miljöreceptorer. I samband med fastställningen av utgångsläget kommer en lista över relevanta
kända projekt och planer i regionen att skapas genom kontakt med myndigheter och berörda
parter.
Baserat på de identifierade möjliga effekterna för dessa projekt och planer kommer kombinerade
effekter att fastställas och utvärderas.

11. SKYDDSÅTGÄRDER
Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa en minskning eller ett stopp för
miljöpåverkan, t.ex. sedimentspridning, påverkan från undervattensbuller, störningar från
fartygstrafiken, påverkan på flora och fauna etc.

12. RISKBEDÖMNING
För denna typ av projekt (undervattensledningar) kommer lämpliga riskbedömningar att göras
enligt DNV-standarderna /9/. Risken för oljeutsläpp under anläggningsperioden kommer att
undersökas kvantitativt. Riskbedömningen omfattar både risken för oljeutsläpp av olika storlekar
och de möjliga konsekvenserna av sådana utsläpp. Risken för oljeutsläpp är främst relaterad till
risken för kollision mellan tredje part (oljetankers) och fartyg som arbetar i projektet. Dessutom
finns det en risk för mindre bränslespill vid bunkring av arbetsfartygen. Med inriktning på
driftsfasen kommer risken för läckande gas från potentiella skador på gasledningen som orsakas
av tredje part (sjunkande fartyg eller liknande) att bedömas.
Oplanerade händelser
Enligt beskrivningen i avsnitt 9.1.6 kommer en havsbottenundersökning att göras för att
kartlägga potentiell oexploderad ammunition på havsbotten längs sträckningskorridoren. Om
stridsmedel hittas tillämpas en generell filosofi:
1. Undvik stridsmedlen genom att ändra sträckningen. Oexploderad ammunition kommer
att kartläggas genom mätningar med magnetometer, som kan indikera förekomst av
stridsmedelsobjekt.
2. Om det är omöjligt att undvika stridsmedlen, ska de röjas på ett korrekt och kontrollerat
sätt, inklusive användning av skyddsåtgärder för att minska eller undvika påverkan.
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Eftersom stridsmedel ska undvikas genom omdragning kommer påverkan från
stridsmedelsröjning att behandlas som en oplanerad händelse.

13. ÖVERVAKNINGSPROGRAM
Ett övervakningsprogram kommer att tas fram för anläggningsarbetet och driften av
rörledningen. Programmet kommer att utarbetas i enlighet med nationella tillståndskrav och
nationell lagstiftning. Dessutom kommer programmet att utvecklas så att effektiviteten av
skyddsåtgärder kan observeras och förebyggande åtgärder genomföras.

14. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Miljökonsekvensbeskrivningen förväntas ha följande innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning
Bakgrund
Teknisk beskrivning – översikt
Alternativ
Utgångsläge
Metod
Konsekvensbedömning
Gränsöverskridande påverkan
Riskbedömning/oplanerade händelser
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsmål
Kunskapsluckor och osäkerhetsfaktorer
Sammanfattning av skyddsåtgärder/riskreducerande åtgärder
Kontroll/miljöledning
Referenser
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