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ANSØGNING OM UDLEDNING AF 
TRYKPRØVEVAND TIL LANDBRUGSJORD FRA 
BALTIC PIPE RØRLEDNINGEN  
 

1. Indledning 

Som en del af Baltic Pipe projektet er Energinet i gang med at udbygge det danske naturgasnet 

i forhold til forventningen om at skulle transportere op til 10 BCM (milliarder Nm3) gas om året 

fra gasfelterne i Nordsøen tværs over Danmark til den planlagte offshore ledning til Polen. 

Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Sjælland fra Kongsmark til 

Faxe. 

 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens §19, ansøger Energinet med dette brev om tilladelse til  

udledning af vand til landbrugsjord i Faxe kommune fra trykprøvning af den nyanlagte Baltic 

Pipe gasledning på Sjælland.  

 

2. Ansøger 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

 

3. Projektet 

Gasrørledningen på Sjælland fra Kongsmark i Slagelse Kommune til kysten syd for Faxe er in-

stalleret i perioden 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Strækningen har en samlet længde på 70 

km og kan ses på Figur 1.  

 



 

 

Dok. 17/00955-27 Til arbejdsbrug/Restricted 

2/4 

 

Figur 1 Ny gasrørledning på tværs af Sjælland. De røde punkter viser linjeventilstationer 

langs anlægget. 

 

4. Projektbeskrivelse 

Inden den planlagte gasrørledning over Sjælland kan sættes i drift, er det et krav at der gen-

nemføres en klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, trykprøvning 

og efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvning foretages for at verificere rørlednings-

systemets tæthed og styrke. 

 

Rørledningen består af 18 m lange sammensvejsede rør, der indvendigt er belagt med hærdet 

epoxy. Hvor rørstykkerne sammensvejses, vil stållegeringen indvendigt være blottet over et 

kort stykke på ca. 10 cm. 

 

Vandfyldning og trykprøvning er foretaget i sektioner af varierende længde og derfor med 

varierende volumener. Rørledningen er påfyldt i alt ca. 20.000 m
3
 rent drikkevand. I Faxe 

Kommune ønskes udledt 13.500 m
3
 vand på terræn på landbrugsjord, jf. afsnit 4.3 nedenfor 

 

4.1 Rensning af rørledningen og vandfyldning 

Trykprøvningen finder sted ved en proces, der består i vandpåfyldning, rensning, trykprøvning 

og tømning. Der skal bruges rent partikelfrit ferskvand til trykprøvningen, og der tilsættes ikke 

stoffer til vandet. Der er benyttet rent drikkevand fra Slagelse Kommunale forsyning (SK forsy-

ning).  

 

I forbindelse med påfyldningen renses rørledningen for partikulært materiale så som jordpar-

tikler og støv, der kan være blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt eventuelle 

svejseslagger.  
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Påfyldningen sker luft-frit og foregår ved, at der isættes et antal grise, der dels renser rørled-

ningen og dels sikrer, at rørledningen fyldes med vand uden af efterlade luftlommer. Systemet 

er skematisk illustreret i nedenstående figur. 

 
Figur 2 Eksempel på luft-fri påfyldning af vand til trykprøvning med grise-tog. 

 

Den forreste gris, er en højfriktions gris, der adskiller vand til rensning af røret fra den luftfyldte 

rørledning. Den anden gris adskiller næste vandvolumen fra det vand, der renser røret. Den 

tredje gris adskiller det midterste vandvolumen fra hovedvandvolumenet. Den anden og tredje 

gris er forsynet med børster eller ”læber” og målere til sikring af ren og korrekt påfyldning af 

trykvand og samtidigt en kontrol af at rørledningen opfylder nødvendige krav.  

 

Grise introduceres og fjernes fra rørledningsstrækningerne via midlertidige sluser placeret i 

begge ender af strækningen. Rensevandet fjernes ligeledes i de midlertidige sluser. Slam fra 

renseprocessen bortskaffes efter anvisning.  

  

4.2 Tryktest 

Alle rør er testet af fabrikanten. Alle svejsninger er testet under udførelsen af gasledningen. 

Tryktesten er en supplerende styrke- og tæthedstest, der sikrer, at alle udførte svejsninger er 

tætte, og at rør ikke er beskadiget i forbindelse med installationen. Test af en strækning varer 

typisk 5 døgn. Rørledningssektionerne er i gennemsnit vandfyldte i ca. 20 dage. 

 

Når tryktesten af en rørledningssektion er afsluttet, aflastes trykket og næste sektion tryksæt-

tes, hvorefter processen gentages indtil hele strækningen er tryktestet. 

 

Som følge af påfyldningen af vand vil der foregå en begrænset grad af korrosion af stållegerin-

gen, hvor denne er blottet i svejsningerne. Korrosionen er minimal, men den betyder, at der vil 

være et ubetydeligt indhold af opløste metaller fra stållegeringen i vandvolumenet. 

 

4.3 Udledning af vand 

Udledningen af trykprøvevandet skal ske snarest muligt efter afslutning af tryktesten. Udled-

ningen foretages sidst i oktober – primo november 2021. 

 

Udledningen sker efter aftale med: 

Erik Wulff Rasmussen 

Grunderupvej 27 

4683 Rønnede 
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Der udledes overskudsvand i marker der p.t. er dækket af enten stub, græsser eller efterafgrø-

der. 

 

Matrikelnumrene 10a, 16a, 1g, 5d, 4a, 3a, 5c, 6d og 4f, Alle I Ejerlav, Roholte by, Roholte indgår 

i de arealer hvor der påtænkes udledning af overskudsvand med gylleudlægger. 

 

Forventeligt udledes der på 50 ha indenfor de ovennævnte arealer. 

 

Denne ansøgning er vedhæftet to analyser af trykprøvevandet udtaget i forbindelse med en 

tilsvarende udledning af trykprøvevand i Næstved Kommune. Energinet er naturligvis indfor-

stået med at lade et uvildigt laboratorium udtage repræsentative vandprøver til analyse i for-

bindelse med udledningen af trykprøvevandet. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Ole Michaelsen  

Anlægsprojekter 

+4551618650 

XOMC@energinet.dk 
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