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ANSØGNING OM MIDLERTIDIG UDLEDNING AF 
TRYKPRØVEVAND TIL FAXE BUGT 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) norsk gas 

om året fra gasfelterne i Nordsøen via. Europipe II tværs over Danmark til den planlagte off-

shore ledning til Polen. Denne kapacitetsforøgelse omfatter en ny gasrørledning hen over Sjæl-

land fra Kongsmark i Slagelse Kommune til Faxe Bugt i Faxe Kommune.  

 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 af lov om miljø-

beskyttelse, ansøger Energinet med dette brev om tilladelse til midlertidig udledning af vand til 

Faxe Bugt fra trykprøvning af den planlagte gasrørledning på tværs af Sjælland. Ansøgningen er 

udarbejdet iht. Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forure-

nende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Trykprøvning af 

gasrørledningen sker i henhold til Arbejdstilsynets designstandard ved sektionsvist at fylde rø-

ret med vand og trykprøve sektionerne. 

 

Baltic Pipe projektet er i dag kommet så langt i sin planlægning, at entreprenøren kan give de-

taljerede oplysninger om trykprøvningen. Trykprøvning af strækningen hen over Sjælland deles 

i to dele. Den vestlige del på ca. 10 km fra Kongsmark mod Gimlinge i Slagelse Kommune og 

den resterende østlige del på ca. 60 km til Faxe Bugt. Vand fra trykprøvningen i Slagelse Kom-

mune udledes til Storebælt. Vand fra den østlige del ønskes udledt til Faxe Bugt i Faxe Kom-

mune. 

 

Til orientering har Energinet d. 16. april 2021 modtaget en tilladelse til midlertidig udledning af 

trykprøvevand fra strækningen Gimlinge til Kongsmark. Udledningen sker til Storebælt ved 

Kongsmark og Stillinge Strand. Tilladelsen er vedhæftet denne ansøgning. 
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2. Ansøger 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

 

3. Projektet 

Den planlagte gasrørledning hen over Sjælland installeres i perioden 2. kvartal 2020 til 4. kvar-

tal 2021. Strækningen har en samlet længde på 70 km og kan ses på Figur 1.  

 

 

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

anlægget. 

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøstyrelsens VVM-tilladelse af 

12. juli 2019 blev d. 31. maj 2021 ophævet og hjemvist til fornyet behandling. Baggrunden for 

ophævelse og hjemvisning var utilstrækkelig behandling af forholdene for bilag IV-arterne bir-

kemus, hasselmus og flagermus, samt ikke fyldestgørende redegørelse for tilstedeværelse af 

skæv vindelsnegl inden for og op til Natura 2000-område 112, Lillebælt. Miljøstyrelsen gav ef-

terfølgende tilladelse til at arbejdet på blandt andet Sjælland kunne fortsætte. Fortsættelsen af 

arbejdet indebærer og forudsætter, at der skal gennemføres tryktests af gasrørledningen, og 

dermed at der foreligger tilladelser til udledning af trykprøvevand. Miljøstyrelsen har udtalt, at 

det er kommunernes ressort at udstede tilladelse til udledning af spildevand til havet. Miljøsty-

relsens accept af fortsat arbejde er vedhæftet denne ansøgning.  

 

I det oprindelige Baltic Pipe projekt var det forudsat at vand fra trykprøvning skulle udledes til 

terræn eller til kloak, men der har vist sig, at der er behov for at udlede trykprøvevandet til ha-

vet. Det skyldes dels, at der er tale om så stor en vandmængde, at det kan være vanskeligt at 

nedsive den fra terræn, og som må forventes at kunne give problemer for renseanlæg, idet så 
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store vandmængder vil betyde en fortynding og dermed reduktion af renseeffekten på det ren-

seanlæg, der benyttes.  

 

Energinet har tidligere ansøgt Faxe Kommune om tilladelse til udledning af trykprøvevand til 

Faxe Bugt. Der indsendes nu en ny ansøgning, da den detaljerede planlægning viser, at der vil 

være tale om større vandmængder en tidligere ansøgt, og da der nu søges om udledning af 

vand med et indhold af stoffer under de gældende grænseværdier.  

 

4. Projektbeskrivelse 

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

nemføre klargøring af rørledningen. Dette involverer rensning, vandfyldning, trykprøvning og 

efterfølgende tømning af rørledningen. Trykprøvning foretages for at verificere rørledningssy-

stemets 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 10 cm. 

 

Vandfyldning med ferskvand og trykprøvning vil blive foretaget i sektioner af varierende 

længde og derfor med varierende volumener. På grund af den pressede tidsplan vil der være 

tale om at flere sektioner trykprøves inden for samme tidsrum, hvorfor der skal udledes et 

samlet volumen på omkring 22.500 m3. Efter trykprøvningen af en sektion pumpes vandet vi-

dere til næste sektion, således at vandvolumenet i videst mulige omfang genbruges. Den vand-

mængde, der skal udledes til havet, når trykprøvningen er afsluttet, er således i størrelsesorde-

nen 22.500 m3.  

 

I det efterfølgende afsnit beskrives processen i større detalje. 

 

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 benyttes drikkevand fra den kommunale forsyning i Slagelse og Næstved 

i henhold til gældende indvindingstilladelser.  

 

Ved udledning forventes vandet filtreret, f.eks. gennem et 50 µm filter. Vandkvaliteten måles 

ved første påfyldning. To rørsektioner a ca. 10-12 km fyldes op parallelt. Efterfølgende sektio-

ner fyldes med vand fra foregående sektioner og toppes op efter behov til det maksimale volu-

men på 8000 til 9500 m3 (afhængigt af sektionernes længde). Den samlede vandmængde fra 

samtlige sektioner forventes at være op til 22.500 m3.  

 

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

tikler og støv, der er blæst ind i rørene inden sammensvejsningen, samt 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 Figur 2. 

 

 

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. Den præcise 

konfiguration af grise besluttes af bygherre og entreprenør, når trykprøvningssektioner er en-

deligt besluttet. 

 

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 aftale med den lokale kommune, og vandet fra renseproces-

sen og det midterste vandvolumen genbruges. Vandet filtreres efter behov. 

 

Endeligt afproppes rørsektionen, der nu er luft-fri og fyldt med rent ferskvand, og selve trykte-

sten kan påbegyndes. 

 

4.2 Tryktest 

Tryktesten er en 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 forventes i alt at 

vare maksimalt 20 døgn. Rørledningssektionerne forventes således i gennemsnit at være vand-

fyldte i 20 dage. 

 

Der vil foregå en vis grad af korrosion af stållegeringen, hvor denne er blottet i svejsningerne. 

Korrosionen betyder, at der vil være et mindre indhold af opløste stoffer fra stållegeringen i 

vandvolumenet (se afsnit 4.3.1). 

 

Når tryktesten af en rørledningssektion er afsluttet, føres vandvolumenet videre til næste sek-

tion og processen gentages indtil hele rørledningen er tryktestet. 
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4.3 Udledning af vand 

Udledningen til Faxe Bugt skal finde sted i anden halvdel af 2021 med en forventet tidligste 

start i første halvdel af september 2021 og afslutning ikke senere end ultimo november 2021. 

Udledningen sker dermed uden for sommerbadesæsonen. Selve udledningen forventes gen-

nemført i flere portioner. Antallet af portioner (i størrelsesordenen tre portioner) afhænger af 

tidspunktet for endelig godkendelse af de udførte tests. Hver udledning vil ske med en pumpe-

ydelse på 200 – 250 m3/t. 

 

Inden udledning af trykprøvevand til havet finder sted, fjernes partikulært materiale ved den 

ovenfor beskrevne proces, Det udledte vand vil derfor kun indeholde produkter fra korrosion, 

mens eventuelle svejseslagger og partikulært materiale som eksempelvis indblæst jord vil være 

fjernet. Da der benyttes rent ferskvand af drikkevandskvalitet til trykprøvningen, er der ikke an-

dre stoffer end de opløste metaller i det vand, der ønskes udledt. 

 

Vandet pumpes via en midlertidig slange ud i Faxe Bugt, hvor det udledes på 1-2 m vanddybde 

hvilket vil sikre en god opblanding i udledningspunktet. Udledningspunktet ligger 3-400 m fra 

kysten og omkring 1 km nord for stranden ved Feddet camping. 

 

Strømforhold i Faxe Bugt afhænger af såvel meteorologi som tidevand. Fra 

(http://ocean.dmi.dk/anim/index.php) findesen typisk strømhastighed på udledningspunktet 

på under 0,1 knob (0,05 m/s). Det kan dermed antages at udledningen foregår i omtrentligt 

stillestående vand.  

 

4.3.1 Fortyndingsberegning 

Som beskrevet ovenfor er rørledningen renset inden vandfyldning og inden udledning, således 

at trykprøvevandet kun vil indeholde de restprodukter fra korrosion, som kan dannes ved kor-

rosion af rørledningen lokalt ved sammensvejsninger, hvor der ikke er indvendig belægning. 

Der vil herudover ikke være andre stoffer i det vand der udledes. Den samlede korrosion for 

strækningen på ca. 60 km over Sjælland, hvor hver ny strækning eksponeres i op til 20 døgn, 

resulterer i frigivelse af op til ca. 22 kg korrosionsprodukter fra korrosion af stålrørene.  

 

Stållegeringen består primært af jern, men har et indhold af andre stoffer. De forventede mak-

simale koncentrationer af opløste metaller i trykprøvevandet er beregnet på baggrund af sam-

mensætningen af stållegeringen for leverede rør1 til gasrørledningen og mængden af frigivne 

korrosionsprodukter på 22 kg. Et eksempel på stållegeringens sammensætning fra inspektions-

certifikaterne er vedlagt som bilag A. Resultatet af beregningen er gengivet i Tabel 1 nedenfor. 

 

 

1 Sammensætningen er et gennemsnit opgjort på baggrund af ”Inspection certificates” for enkelte rør 

http://ocean.dmi.dk/anim/index.php
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Tabel 1 Beregnet maksimal koncentration af stoffer fra 22 kg korrosionsprodukt i 22.500 m3 vand til 

udledning. Indholdet af stoffer i rørenes stållegering er baseret på rørenes medfølgende in-

spektionscertifikater. 
 

Mn V Nb Ti Cu Ni Cr Mo B Fe 

Wt % 1,43 0,004 0,056 0,039 0,185 0,257 0,034 0,005 0,005 97,985 

g i 22 kg 314,6 0,88 12,32 8,58 40,7 56,54 7,48 1,1 1,1 21556,7 

Konc i 22.500 m3 (g/l) 1,4E-05 3,91E-08 5,5E-07 3,81E-07 1,81E-06 2,51E-06 3,32E-07 4,89E-08 4,89E-08 9,5E-04 

µg/l 14,6 0,0 0,5 0,4 1,8 2,5 0,3 0,0 0,0 958,1 

 

Det beregnede indhold af stoffer i udledningsvandet er sammenlignet med de anførte grænse-

værdier i henhold til Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 (Bekendtgørelse om fastlæggelse 

af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand) i nedenstående Tabel 

2.  

 

Det ses af tabellen, at koncentrationen af opløste metaller ligger under de gældende grænse-

værdier for alle metaller, og at der derfor ikke er behov for fortynding af det udledte vand, da 

kravene til alle stoffer er overholdt. 

Tabel 2 Maksimale koncentrationer af stof i udledt trykprøvevand og grænseværdier i henhold til Bek. 

Nr. 1625 af 19/12/2017 og påkrævet fortynding. 

Stof Maksimal koncentra-

tion i udledningen 

(µg/l)* 

Grænseværdi (Gene-

rel/maksimum) (BEK 

1625) (µg/l) 

Påkrævet fortynding 

Fe 958 - - 

Mn 14,6 150 5) / 420 5) - 

V 0,0 4,5 5) / 57,8 - 

Nb 0,5 - - 

Ti 0,4 - - 

Cu 1,8 1 5) / 2 5) 

4,9 6) / 4,9 6) 

- 

Ni 2,5 8,6 / 34 - 

Cr VI 

Cr III 

0,3 3,4 / 17 

3,4 / 124 

- 

Mo 0,0 6,7 5) / 587 - 

B 0,0 5,8 5) / 145 - 
* Koncentration af stof i 22 kg korrosionsprodukt med en sammensætning svarende til den gennemsnitlige sammen-

sætning i ”Inspection certificates” for leverede rør. 
5) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration 
6) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration 
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4.3.2 Ilt 

Da trykprøvevandet pumpes fra sektion til sektion, hvorved der sker en vis iltning af vandet, 

forventes iltkoncentrationen ikke at falde væsentligt. Der forventes derfor ikke nogen negativ 

påvirkning af iltkoncentrationen i udledningspunktet. 

 

5. Påvirkning af havmiljø og Natura 2000-område nr. 168 Havet og ky-
sten mellem Præstø Fjorden og Grønsund 

Da koncentrationen af opløste metaller ligger under de gældende grænseværdier for alle me-

taller i korrosionsproduktet vil udledning af metaller ikke påvirke havmiljøet. Projektet indebæ-

rer dermed ikke risiko for direkte eller indirekte påvirkning af vandforekomster, således at den 

aktuelle tilstand forringes, eller fastlagte miljømål ikke kan opnås. Overholdelsen af miljøkvali-

tetskravene sikrer derfor, at der ikke vil være en påvirkning uagtet tidspunktet for udledningen. 

 

Udledningen til Faxe Bugt ligger ca. 1 km nord for Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten 

mellem Præstø Fjorden og Grønsund. Udpegningsgrundlaget for havområdet er sandbanke, 

vadeflade, lagune, bugt, rev og spættet sæl. Området er samtidigt fuglebeskyttelsesområde. 

Den marine naturtype nærmest udledningspunktet er lavvandede bugter og vige og ligger 

mere end 1 km væk. Udledningen sker endvidere ved ingen strøm. Da udledningen sker uden 

for området, vurderes det, at det alene er korrosionsprodukterne, der vil kunne påvirke udpeg-

ningsgrundlaget. Med henvisning til at udledningen overholder miljøkvalitetskravene, vurderes 

det, at der sammenholdt med den begrænsede vandmængde, udledningstid og en afstand på 

1 km til området ikke vil være en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. 

 

6. Sammenfatning 

Der skal udledes ca. 22.500 m3 trykprøvevand fra den ca. 60 km lange Baltic Pipe rørledning fra 

rørledningen mellem Kongsmark og Gimlinge hen over Sjælland til Faxe Bugt. Der ansøges om 

tilladelse til udledning af vandmængden til Faxe Bugt. I forbindelse med trykprøvningen, der 

foregår i strækninger på op til ca. 12 km, vil der ske en korrosion af stålrøret omkring svejsnin-

ger. Der vil i alt kunne være op til 22 kg korrosionsprodukter i det udledte vand, heraf vil stør-

stedelen bestå af jern. Den korroderede stållegering har en lille koncentration af andre metal-

ler fra stållegeringen. Da der benyttes rent drikkevand til trykprøvningen er ikke andre miljø-

fremmede stoffer i det vand, der søges udledt. Udførte beregninger viser, at samtlige stoffer 

optræder med koncentrationer under de anførte grænseværdier i Bekendtgørelse nr. 1625 af 

19/12/2017. På den baggrund vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke havmiljøet og ikke 

vil forringe vandforekomstens aktuelle tilstand eller forhindre, at fastlagte miljømål kan opnås. 

Det vurderes endvidere, at udledningen ikke vil påvirke Natura 2000-område nr. 168, da udled-

ningen sker ca. 1 km nord for området, da det er en kortvarig udledning af en begrænset vand-

mængde med koncentrationer af indholdsstoffer under de gældende grænseværdier. 

 

7. Bilag 

A:  Eksempel på stållegeringens sammensætning fra inspektionscertifikat fra leverede rør 
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