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VVM Redegørelse
Hvad er VVM
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land
fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december
2006. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og
for den endelige beslutning om projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det
kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:
-

mennesker, fauna og flora
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne
grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.
VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det gælder
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller
som kræver planlægning i mere end to kommuner.
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1.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ

1.1

Baggrund
I forbindelse med en planlagt produktion af gas og olie fra Hejrefeltet i den danske del af Nordsøen har Hejre Development Group (koncessionshaver) anmodet DONG Olierør A/S om at stille kapacitet til rådighed i det eksisterende olietransportsystem fra Gorm E platformen i Nordsøen til
råolieterminalen i Fredericia.
De tekniske anlæg, der udgør olierøret, omfatter en pumpeplatform (Gorm E) i Nordsøen samt
220 km offshore rørledning. På land omfatter systemet 110 km nedgravet rørledning tværs over
Jylland fra Kærgård plantage i vest til Fredericia i øst, herunder en pumpestation ved Filsø og 14
ventilstationer. Endelig omfatter olierøret råolieterminalen i Fredericia. Fra råolieterminalen udskibes ca. 75% af råolien i dag via Shell Havneterminal på Skanseodde i Fredericia Havn og ca.
25% føres til Shell Raffinaderiet på naboarealet til råolieterminalen. Beliggenheden af råolieterminalen, raffinaderiet og havneterminalen fremgår af Figur 1-1.
Råolien fra Hejrefeltet forventes at have et større indhold af lette kulbrinter sammenlignet med
råolien fra de nuværende producenter (DUC). Tilslutningen af Hejrefeltets olieproduktion til olierøret vil derfor medføre ændrede driftsforhold, og det vil være nødvendigt at udvide faciliteterne
på råolieterminalen og på havneterminalen.
I dag har råolieterminalen primært til formål at måle, afvande, afgasse, lagre og eksportere råolie fra Nordsøen. Der sker således ingen raffinering på råolieterminalen. Med udvidelsen etableres af et nyt oliestabiliseringsanlæg til afgasning af de lettere kulbrinter i råolien og et gasbehandlingsanlæg til separation af propan og butan, der har kommerciel værdi, fra de resterende
lette kulbrinter. Endelig etableres behandlings- og lagerfaciliteter for flydende propan og butan,
og faciliteterne tilsluttes Shells eksisterende LPG rørledning til udskibning af flydende propan og
butan (LPG) fra havneterminalen.
I denne rapport præsenteres en VVM-redegørelse for den planlagte anlægsudvidelse på råolieterminalen og den øgede udskibning af LPG på havneterminalen. Miljøcenter Odense er godkendende myndighed og koordinerer myndighedsbehandlingen for projektet.
Beskrivelserne og vurderingerne i VVM-redegørelsen er baseret på et indledende konceptuelt design. Eventuelle ændringer af designet i senere faser af projektet vil blive vurderet i relation til,
om ændringerne har konsekvens for vurderingerne foretaget i denne VVM-redegørelse.
I november – december 2009 er der gennemført en offentlig idé-fase om projektet, forestået af
Miljøcenter Odense. I idé-fasen er der indkommet bemærkninger og forslag vedrørende hvilke
miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen. En oversigt over de indkomne bemærkninger og forslag samt Miljøcenter Odenses vurdering heraf findes som bilag til denne rapport.

1.2

Projektet
De nye anlægsenheder vil overordnet bestå af følgende:







Et afgasningsanlæg
Et gasbehandlingsanlæg
Et behandlingsanlæg for flydende propan og butan
Støtteenheder til anlægget (fx hot-oil-ovn og flaresystem)
Lagertanke for flydende propan, butan og offspec-gas (tryktanke) inklusive eksportfaciliteter
Lastearm til LPG-læsning på havneterminalen

Afgasningsanlægget vil bestå af to parallelt forbundne afgasningstanke, hvori gas skilles fra råolie
ved et lille overtryk og en forhøjet temperatur (55-70°C). Den stabiliserede råolie vil blive ledt fra
afgasningstankene til de eksisterende lagertanke på råolieterminalen.
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Gasbehandlingsanlægget vil overordnet omfatte tre kolonner, hvor gassen fra afgasningsanlægget viderebehandles ved adskillelse i LP- og HP-gas samt flydende propan og butan.
Det flydende propan og butan vil blive behandlet for et eventuelt svovlindhold i et behandlingsanlæg, inden det ledes videre til 9 nye lagertanke. Lagertankene forventes bestykket som 9 jorddækkede cylindertanketanke med volumener fra 1.000 m3 til 1.500 m3.
LP- og HP-gassen fra gasbehandlingsanlægget vil blive benyttet i en ny ovn, der forsyner varmevekslere i systemet med opvarmet olie.
Endelig vil de nye anlægsenheder på råolieterminalen omfatte et flaresystem til afbrænding af
gas fra sikkerhedsventiler placeret på de nye anlægsenheder. Flaresystemet vil være et nødsystem, der kun vil blive anvendt i tilfælde af uregelmæssig drift eller uheld på anlægget.
På havneterminalen etableres en ny LPG-lastearm, der kobles på den eksisterende LPG-ledning
fra raffinaderiet.
Alle anlægsenheder vil blive etableret indenfor råolieterminalens og havneterminalens egne områder.

Figur 1-1 Oversigtskort med placering af råolieterminal, raffinaderi og havneterminal
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1.3

Alternativer
Forskellige alternativer har været undersøgt i forhold til det planlagte projekt. Disse omfatter et
såkaldt "nul-alternativ", en alternativ placering af anlægget, alternativer indenfor anlægsdesign
samt alternativer i forhold til LPG-udskibning på havnen.
Et nul-alternativ omfatter en situation, hvor råolieterminalen ikke udvides og derfor ikke vil kunne modtage råolie og kondensat fra Hejrefeltet. De fysiske forhold vil med nul-alternativet fremstå som i dag, og der vil ikke være nye miljømæssige påvirkninger. Nul-alternativet kan potentielt have betydning for Danmarks energiforsyning og nationaløkonomi, idet råolie og kondensat i
henhold til gældende lovgivning ikke vil kunne ledes til Danmark på anden måde end gennem det
eksisterende olietransportsystem.
En alternativ placering af de nye anlægsenheder er ikke aktuel, da der er tale om udvidelser inden for området af den eksisterende råolieterminal i Fredericia.
Følgende alternativer inden for anlægsdesignet på råolieterminalen har været overvejet:




Alternativer for opbevaring af flydende gasser (opbevaringstanke)
Alternativ til den valgte afgasningsmetode
Alternativ gasbehandling (afsvovling)

Valget af anlægsdesign er fastlagt på baggrund af den procesmæssigt, sikkerhedsmæssigt og
miljømæssigt bedste løsning. Generelt tager anlægsdesignet udgangspunkt i den almindelige designpraksis indenfor branchen, herunder internationale og nationale normer og standarder samt
Shells interne specifikationer for denne type anlæg.
På havneterminalen er der på grund af logistiske begrænsninger ingen alternativer til at etablere
en ekstra mulighed for LPG-udskibning. Af alternativer til selve havneterminalen for LPGudskibning er betragtet følgende lokaliteter, som er foreslået i forbindelse med idé-fasen:




Nord for Æbelø
Ud for fælleden
Ved Trelde

Etablering af LPG-udskibning på disse lokaliteter vil kræve omlægning og etablering af nye rørledninger til en ny terminal samt etablering af omfattende infrastruktur på den givne lokalitet.
Dette kan medføre potentielle miljøpåvirkninger og vil være forbundet med betydelige omkostninger. Alle tre lokaliteter er placeret i nærheden af fredede områder.

1.4

Sikkerhedsforhold
På både råolieterminalen og havneterminalen er der stor fokus på at sikre et højt niveau af sikkerhed igennem implementering af sikkerhedsledelsessystemer og generelt arbejde med forebyggelse af uheld i forbindelse med såvel projektering, etablering og drift af anlæggene.

1.4.1 Råolieterminalen

Der er gennemført risikoanalyser vedrørende anlægsudvidelsen, herunder modelberegninger af
den stedbundne risiko, den individuelle risiko samt den samfundsmæssige risiko.
Med de gennemførte modelberegninger ligger 10-6 iso-risikokurven (acceptkriteriet) for de jorddækkede tanke lidt ud over DONG Olierør A/S eget område. Kurven ligger således ind over Shell
Raffinaderiet i øst og syd men holder sig stort set inde på DONG Olierør A/S område i nord og
vest.
Beregninger af den individuelle risiko, der tager højde for at personer kun er eksponeret for risiko
i et lille tidsrum, indikerer, at acceptkriteriet kun overskrides inde på Shell Raffinaderiets område.
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Endelig viser modelleringerne et tilladeligt niveau for samfundsrisikoen efter anlægsudvidelsen
ved etablering af jorddækkede tanke.
1.4.2 Havneterminalen

Tilslutningen til Hejrefeltet vil medføre en ændring i form af mindre anlægsarbejde på havneterminalen, men ikke en væsentlig ændring i forhold til raffinaderidriften.
Gennemførte risikomodelleringer indikerer, at 10-6 iso-risikokurven fortsat vil ligge indenfor havneterminalens område bortset fra i vestlig retning, hvor kurven rækker ind over Syretrekanten.
Samfundsrisikoen ligger i det acceptable niveau med god margin til acceptkriteriet. Overordnet
vurderes risikobilledet således ikke at blive ændret væsentligt på grund af de ændringer i LPGeksport som Hejreprojektet vil medføre.

1.5

Potentielle miljøpåvirkninger, råolieterminalen
Med anlægsændringerne på råolieterminalen indføres nye forureningskilder i såvel anlægs- som
driftsfase, der potentielt kan påvirke det omgivende miljø.

1.5.1 Anlægsfase

De primære miljøpåvirkninger i anlægsfasen vurderes at hidrøre fra støj, luftemissioner, visuel
påvirkning og trafik.
Støj og luftemissioner vil stamme fra transport med lastvogne og arbejde med entreprenørmaskiner, svejsearbejde mv. Støjniveauet og luftemissionerne vurderes at svare til støjniveauet
fra en typisk større byggeplads og vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.
Da råolieterminalen tillige er beliggende i et større erhvervsområde, der er præget af støj og
luftemissioner fra andre virksomheder, herunder specielt Shell Raffinaderiet, vurderes påvirkningen fra anlægsarbejderne således at være uden betydning.
Den visuelle påvirkning vil primært være forårsaget af eventuel arbejdspladsbelysning. Belysningen vurderes imidlertid ikke at få betydning for områdets visuelle miljø set i forhold til råolieterminalens og Shell Raffinaderiets almindelige driftsbelysning.
I forbindelse med anlægsfasen vil der i perioder kunne forekomme øget trafik til og fra området
af håndværkere og entreprenører. Herudover vil der være behov for særlige transporter blandt
andet i forbindelse med store anlægsenheder fx tanken til afgasningsanlægget. Den øgede trafik
vurderes dog kun at kunne få mindre betydning for de trafikale forhold i området og kun i begrænsede perioder.
Endelig er anlægsfasen inddraget i vurderingerne af påvirkningen på natur, kulturarv, friluftsliv,
og socioøkonomi. Disse områder vurderes ikke at blive berørt af anlægsfasen, hvilket fremgår af
Tabel 1-1. Det skal dog nævnes, at Vejle museum har oplyst, at der skal gennemføres forundersøgelser i relation til kulturarv før anlægsfasen igangsættes.
1.5.2 Driftsfase

De primære miljøpåvirkninger i driftsfasen vurderes at hidrøre fra støj, luftemissioner, visuelle
forandringer og eventuelle oliespild.
Støj
Med anlægsudvidelsen vil der både blive tilført nye og fjernet eksisterende støjkilder. Der er derfor foretaget kortlægning af det eksisterende støjbillede samt modellering af det fremtidige støjbillede på og omkring råolieterminalen.
Støjkortlægningen på det eksisterende anlæg har vist, at det er eksportpumperne for eksport af
råolie til havneterminalen, der udgør de nuværende primære støjkilder. Eksportpumperne er ikke
i kontinuert drift, men kan være i drift på alle tidspunkter af døgnet. De gennemførte modelberegninger indikerer, at der kan forekomme mindre overskridelser af de gældende grænseværdier
om natten ved beboelsesejendommene mod nord, når eksportpumperne er i drift.
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Modelberegningerne indikerer imidlertid også, at støjen fra råolieterminalen vil falde i forbindelse
med anlægsudvidelsen, da enkelte støjkilder nedlægges og erstattes af mindre støjende og bedre
afskærmede anlæg. Ved drift af de eksisterende eksportpumper kan der dog fortsat forekomme
mindre overskridelser af de gældende grænseværdier om natten ved beboelsesejendommene
mod nord.
Samlet vurderes anlægsudvidelsen at påvirke støjbilledet positivt, idet støjen fra råolieterminalen
vurderes at blive reduceret med de nye anlægsenheder.
Luftemissioner
Der findes følgende nye kilder til udledning af gasser til atmosfæren som følge af anlægsudvidelsen på råolieterminalen:




Hot-oil-ovn
Flaresystem
Gaslækage

De udledte gasser omfatter drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O)
samt luftforureningsgasserne kulilte (CO), kvælstofilter (NOx, fællesbetegnelse for NO og NO2),
svovloxider (SOx) og endelig flygtige kulbrinter (VOC).
Den forøgede mængde af ovennævnte gasser udledt til atmosfæren er estimeret. Heraf fremgår
det, at der for eksempel udledes 46.503 tons CO2, 53,4 tons NOx og 15,5 tons VOC (ekskl. CH4)
per år fra de nye anlægsenheder.
Emissionsmængderne danner grundlag for beregning af spredning af relevante emissionsstoffer i
omgivelserne på og udenfor råolieterminalen. Spredningsberegningerne tager udgangspunkt i
Miljøstyrelses beregningsværktøj for immissionsberegninger ”OML-modellen”.
På baggrund af beregningerne vurderes det, at luftemissionernes virkning på det omgivende miljø som følge af anlægsudvidelsen er af mindre betydning. Det vurderes tillige, at sundhedseffekter som følge af emissionerne er ubetydelige.
Visuelle forandringer
Anlægsudvidelsen vil medføre visuelle påvirkninger i landskabet, idet det nye procesudstyr, herunder primært de nye tanke og den nye flare, vil ændre anlæggets visuelle udtryk i landskabet.
Der er foretaget vurderinger af de visuelle påvirkninger med udgangspunkt i en række fotos af de
eksisterende forhold samt visualiseringer, der illustrerer hvorledes anlægsudvidelsen vil se ud,
herunder både om dagen og om natten. Fx ses de eksisterende og fremtidige forhold set fra
krydset Vejlbyvej/Ydre Ringvej i sydøstlig retning på Figur 1-2. Shell Raffinaderiets eksisterende
flare, skorsten og procesanlæg ses i baggrunden.
På baggrund af visualiseringerne vurderes det samlet, at udvidelsen af råolieterminalen kun vil få
mindre betydning for det visuelle miljø set i forhold til stedets karakter generelt og det store hele, som terminalen sammen med Shell Raffinaderiet udgør. Relativt udgør udvidelsen af råolieterminalen således en meget begrænset visuel ændring.
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Figur 1-2 Visualisering af råolieterminalen set fra krydset Vejlbyvej/Ydre Ringvej i sydøstlig retning.
Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold

Oliespild
Med anlægsudvidelsen indføres yderligere muligheder for spild af olieprodukter og/eller andre
kemikalier, der indgår i produktionen.
Spildevandssystemet er imidlertid indrettet med opsamlingsbassiner, der kan håndtere oliespild,
herunder slukningsvand fra brandslukning, så dette ikke bliver sendt urenset ud i miljøet. Oliespild eller andet spild vurderes derfor ikke at udgøre en forureningsrisiko i forhold til jord og
grundvand.
Sammenfatning
Herudover er der foretaget vurderinger i relation til kulturarv, friluftsliv affald, trafik og socioøkonomi. Alle vurderinger er sammenfattet i Tabel 1-1.
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Tabel 1-1 Sammenfatning af miljøvurderinger i relation til råolieterminalen
Emne

Samlet betydning
Anlægsfase

Driftsfase

Natur

Ingen

Ingen

Landskab

Ingen

Mindre

Kulturarv

Der skal gennemføres forundersøgelser iht. Vejle Museum

Friluftsliv

Ingen

Ingen

Støjniveau

Ingen

Mindre (+)

Luftkvalitet

Ingen

Mindre

Jord og grundvand

Ingen

Ingen

Spildevand og overfladevand

Ingen

Ingen

Affald

Ingen

Ingen

Trafik

Mindre

Ingen

Socioøkonomi

Ingen

Ingen

Samlet betydning, kategorisering:

Vurderingsgrundlag:

Ingen betydning

Vurderingen af den samlede betydning på et emne som følge af

Mindre betydning

summen af virkninger efter anlægsudvidelsen omfatter en eva-

Moderat betydning

luering af virkningernes intensitet, udbredelse og omfang.

Væsentlig betydning
(+) Indikere positiv påvirkning

1.6

Potentielle miljøpåvirkninger, havneterminalen
Med anlægsændringerne på havneterminalen indføres ligeledes nye forureningskilder i såvel anlægs- som driftsfase, der potentielt kan påvirke det omgivne miljø.

1.6.1 Anlægsfase

Der skal kun gennemføres begrænsede anlægstekniske ændringer på havneterminalen omfattende en lastearm, der kobles på den eksisterende LPG-ledning.
Omfanget af øget trafik til og fra havneterminalen, brug af entreprenørmaskiner samt arbejder i
jorden er således så begrænset, at der ikke vurderes at forekomme påvirkningerne af betydning i
anlægsfasen.
Vurdering skal ses i lyset af havneterminalens nuværende anvendelse, der er præget af erhvervsaktiviteter af både støjende karakter og med kilder til luftemissioner.
Vurderingerne af anlægsfasens miljøpåvirkninger er sammenfattet i af Tabel 1-2.
1.6.2 Driftsfase

Med driftsændringerne på havneterminalen vil der ikke indføres nye støjkilder. Dette skyldes, at
de støjende aktiviteter på havneterminalen primært relaterer sig til skibenes pumper til losning. I
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forbindelse med anlægsændringerne skal der ikke losses LPG, men kun lastes LPG. Flowet af LPG
leveres af LPG-eksportpumper, som er placeret på selve råolieterminalen og dermed ikke udgør
en støjkilde på havneterminalen.
Ændringerne vil ligeledes ikke bidrage til forøgede lugtgener, idet eventuel lækage og skylning af
lastearm kun vil medføre minimal emission af LPG, som ikke lugter.
Det nye lasteudstyr vil kun indeholde flydende gasser (LPG) og vil således ikke udgøre en trussel
imod jord og grundvand.
I Tabel 1-2 er vurderingerne af den samlede betydning af virkningerne på de betragtede emner
som følge af den øgede udskibning på havneterminalen sammenfattet.
Tabel 1-2 Sammenfatning af miljøvurderinger i relation til havneterminalen
Emne

Samlet betydning
Anlægsfase

Driftsfase

Natur

Ingen

Ingen

Landskab

Ingen

Ingen

Kulturarv

Ingen

Ingen

Friluftsliv

Ingen

Ingen

Støjniveau

Ingen

Ingen

Luftkvalitet

Ingen

Ingen

Grundvand, overfladevand og affald

Ingen

Ingen

Jord

Ingen

Ingen

Trafik

Ingen

Ingen

Socioøkonomi

Ingen

Ingen

Samlet betydning, kategorisering:

Vurderingsgrundlag:

Ingen betydning

Vurderingen af den samlede betydning på et emne som følge af

Mindre betydning

summen af virkninger efter anlægsudvidelsen omfatter en eva-

Moderat betydning

luering af virkningernes intensitet, udbredelse og omfang.

Væsentlig betydning
(+) Indikere positiv påvirkning

1.7

Afværgeforanstaltninger
Der er foretaget en gennemgang af mulige afværgeforanstaltninger i såvel anlægsfasen som
driftsfasen.
Anlægsfase
I anlægsfasen kan emissioner fra forbrændingsmotorer i lastbiler og entreprenørmaskiner nedsættes ved anvendelse af nyere materiel, partikelfiltre og katalysatorer samt anvendelse af
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brændstof med lavt svovlindhold. Støvpåvirkning og emission af forureningskomponenter ved
jordtransport minimeres ved anvendelse af presenning på lastbilerne.
Anlægsaktiviteterne foregår i øvrigt under overholdelse af de almindelige vejledende støjgrænser
for bygge- og anlægsarbejder og i overensstemmelse med anden relevant lovgivning.
Driftsfasen
Anlæggene vil blive etableret i overensstemmelse med tilladelserne fra myndighederne og i øvrigt
med udgangspunkt i den almindelige designpraksis indenfor branchen, herunder internationale og
nationale normer og standarder samt Shells interne specifikationer for denne type anlæg.
I relation til driften omfatter de primære afværgeforanstaltninger, at nyt procesudstyr etableres
på befæstet underlag således at eventuelle spild opsamles og dermed ikke spredes ukontrolleret.
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2.

INDLEDNING

2.1

Baggrund for projekt
I forbindelse med en planlagt produktion af gas og olie fra Hejrefeltet i den danske del af Nordsøen har Hejre Development Group (koncessionshaver) anmodet DONG Olierør A/S om at stille kapacitet til rådighed i det eksisterende olietransportsystem fra Gorm E platformen i Nordsøen til
råolieterminalen i Fredericia.
DONG Olierør A/S ejer olietransportsystemet (herefter kaldet ”olierøret”), som i dag transporterer omkring 90% af den råolie, der produceres på den danske kontinentalsokkel i Nordsøen. Systemet har en godkendt transportkapacitet af råolie på 360.000 BPD (barrels per day). I 2008
blev der transporteret råolie svarende til 256.000 BPD i olierørsystemet.
Det er rørledningsloven /11/, der udgør grundlaget for driften af olierøret, som blev etableret i
1984 med det formål at sikre ilandføring af råolie fra den danske del af Nordsøen. Ifølge Rørledningsloven skal råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen, og
som er bestemt til raffinering eller afsætning i Danmark, transporteres igennem olierøret. DONG
Olierør A/S er til gengæld forpligtiget til at transportere råolien under forudsætning af, at der er
ledig kapacitet i olierøret.
På tidspunktet for Hejrefeltets planlagte produktionsstart i 2014 forventes der at skulle transporteres omkring 150.000 BPD fra de nuværende producenter (DUC: Dansk Undergrunds Consortium) og fra Hejrefeltet tilsammen. Dette svarer til ca. 40% af den godkendte transportkapacitet
og ca. 60% af transportmængden i 2008. Transportmængden forventes i øvrigt at aftage i de
kommende år som led i den generelt aftagende olie- og gasproduktion i Nordsøen. Der er således
ingen kapacitetsmæssige problemer forbundet med tilslutningen af Hejrefeltet til olierøret. Råolien fra Hejrefeltet forventes at udgøre 20-25% af den transporterede råolie ved produktionens
start.
De tekniske anlæg, der udgør olierøret, omfatter en pumpeplatform (Gorm E) i Nordsøen samt
220 km offshore rørledning. På land omfatter systemet 110 km nedgravet rørledning tværs over
Jylland fra Kærgård plantage i vest til Fredericia i øst, herunder en pumpestation ved Filsø og 14
ventilstationer. Endelig omfatter olierøret råolieterminalen i Fredericia. Fra råolieterminalen udskibes ca. 75% af råolien i dag via Shell Havneterminal på Skanseodde i Fredericia Havn og ca.
25% føres til Shell Raffinaderiet på naboarealet til råolieterminalen. Et oversigtskort med olierørets placering fremgår af Figur 2-1.
Råolien fra Hejrefeltet forventes at have et større indhold af kondenserede gasser og dermed et
højere damptryk sammenlignet med råolien fra de nuværende producenter (DUC), der er stabiliseret på produktionsplatformene i Nordsøen. Tilslutningen af Hejrefeltets olieproduktion til olierøret vil derfor medføre ændrede driftsforhold, og det vil være nødvendigt at udvide faciliteterne på
råolieterminalen og havneterminalen.
Udvidelsen af råolieterminalen omfatter etablering af et nyt oliestabiliseringsanlæg til afgasning
af de lettere kulbrinter i råolien og et gasbehandlingsanlæg til separation af propan og butan, der
har kommerciel værdi, fra de resterende lette kulbrinter. Endelig etableres behandlings- og lagerfaciliteter for flydende propan og butan, og faciliteterne tilsluttes Shells LPG rørledning (liquefied
petroleum gas) til udskibning af flydende propan og butan fra Shell Havneterminal. På havneterminalen etableres en ny LPG-lastearm.
Olierøret, herunder råolieterminalen, er ejet af DONG Olierør A/S, der er et datterselskab af
DONG Energy. Den daglige drift og vedligehold af råolieterminalen varetages i dag af Shell med
personale ansat på Shell Raffinaderiet.
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Figur 2-1 Olietransportsystemet ”olierøret”

2.2

Projektafgrænsning
I denne rapport præsenteres en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet) for den
planlagte anlægsudvidelse på råolieterminalen i Fredericia og den øgede udskibning af LPG på
Shell Havneterminal. I VVM-redegørelsen påvises, beskrives og vurderes projektets direkte og
indirekte virkninger på:





Mennesker, fauna og flora
Jordbund, vand, luft, klima og landskab
Materielle goder og kulturarv
Samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne
baggrund for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.
Miljøcenter Odense er godkendende myndighed og koordinerer myndighedsbehandlingen for projektet. Denne VVM-redegørelse er en del af godkendelsesprocessen og er udarbejdet i henhold til
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miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning /12/.
VVM-redegørelsen omfatter miljømæssige forhold knyttet til anlægsændringen på råolieterminalen og udskibningen på Shell Havneterminal. Godkendelse af projektet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven /14/ og forhold tilknyttet pumpestation i Filsø og rørledningen over land behandles
særskilt og er ikke en del af denne VVM-redegørelse. Dog fremlægges udkast til miljøgodkendelse af ændrede anlægs- og driftsforhold på råolieterminalen og havneterminalen sammen med
VVM-redegørelsen. Forhold der vedrører installationer offshore behandles ligeledes særskilt med
Energistyrelsen som godkendende myndighed.
Beskrivelserne og vurderingerne i VVM-redegørelsen er baseret på et indledende konceptuelt design, der er beskrevet i /6/ og /7/. Eventuelle ændringer af designet i senere faser af projektet vil
blive vurderet i relation til, om ændringerne har konsekvens for vurderingerne foretaget i denne
VVM-redegørelse.
Projektet blev anmeldt til Fredericia Kommune og Miljøcenter Odense i september 2009. I henhold til relevant lovgivning, se afsnit 2.3, har Miljøcenter Odense efterfølgende truffet afgørelse
om, at anlægsændringen på råolieterminalen og den øgede udskibning på havneterminalen er
underlagt VVM-pligt /10/.
I november – december 2009 er der gennemført en offentlig idé-fase om projektet, forestået af
Miljøcenter Odense /9/. I idé-fasen er der indkommet bemærkninger og forslag vedrørende hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen. Disse forslag er i et vist omfang indarbejdet i VVM-redegørelsens beskrivelser. En oversigt over de indkomne bemærkninger og forslag samt Miljøcenter Odenses vurdering heraf findes som bilag til denne redegørelse.

2.3

Lovmæssige forhold
Filsø pumpestation og olieledningen tværs over Jylland er reguleret af Olietankbekendtgørelsen
/17/ og er ikke underlagt VVM-pligt, se også /10/. Pumpestationen i Filsø er imidlertid beliggende
i et Natura 2000-område, hvorfor der i henhold til Habitatbekendtgørelsen /16/, skal udarbejdes
en naturkonsekvensvurdering til belysning af, om projektet kan påvirke Natura 2000-området.
Råolieterminalen og havneterminalen er godkendelsespligtige i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 /14/, idet de er omfattet af bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen /15/. Dette betyder, at der skal søges om godkendelse til udvidelse eller ændring af drift i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33. Herudover skal transporten af den ændrede oliesammensætning i rørledningen godkendes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.
Råolieterminalen og havneterminalen er ligeledes omfattet af Risikobekendtgørelsen /13/ som
kolonne 3-virksomhed. Dette betyder, at der inden væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring
af anlægget skal ske anmeldelse efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder udarbejdes en sikkerhedsrapport og en beredskabsplan.
Råolieterminalen og havneterminalen er endvidere omfattet af bilag 1 (pkt. 38) i ”Bekendtgørelse
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning” /12/. Dette betyder, at udvidelsen af råolieterminalen og den øgede udskibning fra
havneterminalen er underlagt VVM-pligt. Se afgørelsen om VVM-pligt fra Miljøministeriet (Miljøcenter Odense) for yderligere detaljer /10/.
Det er i øvrigt Rørledningsloven /11/, der udgør grundlaget for driften af olierøret. Ifølge Rørledningslovens § 2 skal råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen, og som er bestemt til raffinering eller afsætning i Danmark, transporteres igennem olierøret.
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3.

PROJEKTBESKRIVELSE

3.1

Generelt
Der sker kun anlægstekniske ændringer på råolieterminalen og havneterminalen, og som beskrevet i afsnit 2.2 relaterer VVM-processen sig kun til disse ændringer. Projektbeskrivelsen omfatter
således alene de anlægstekniske forhold forbundet med råolieterminalen og havneterminalen og
omfatter ikke den resterende del af olierørsystemet på land, herunder Filsø pumpestation og
landlednignen.

3.2

Beliggenhed
Råolieterminalen er beliggende på et ca. 18,5 ha stort naboareal til Shell Raffinaderiet i et erhvervsområde nord for Fredericia by. Terminalen afgrænses mod øst og syd af Shell Raffinaderiet
og mod vest og nord af landbrugsarealer. Shell Havneterminal ligger på Skanseodde ved Fredericia Havn. Beliggenheden af råolieterminalen og havneterminalen fremgår af Figur 3-1.

Figur 3-1 Oversigtskort med placering af råolieterminal, raffinaderi og havneterminal
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3.3

Eksisterende anlæg
I dette afsnit gives en overordnet beskrivelse af de eksisterende forhold på råolieterminalen og
havneterminalen i Fredericia. For mere teknisk detaljerede beskrivelser af anlæggets komponenter, herunder de miljømæssige forhold relateret til det eksisterende anlæg, henvises til den samlede miljøredegørelse /1/ for anlægget. I afsnit 3.4 gives en detaljeret beskrivelse af de planlagte
anlægstekniske ændringer på råolieterminalen som led i tilslutningen af Hejrefeltet til olierørsystemet.
Råolieterminalen har primært til formål at måle, afvande, afgasse, lagre og eksportere råolie fra
Nordsøen enten til Shell Raffinaderiet eller til Shell Havneterminal. Der sker således ingen raffinering af råolien på råolieterminalen. Råolieterminalen omfatter i dag følgende faciliteter:










Grisesluse
Doseringsanlæg for emulsionsbrydende middel
Vandudskillelsestanke
Flow-/mængdemålingsanlæg
Afgasningstank
Lagertanke for råolie
Eksportpumper
Vandopsamlings-/vandbehandlingsanlæg
Sikkerhedssystemer

Et simplificeret processkema over de eksisterende processer fremgår af Figur 3-2 og en plantegning over det eksisterende anlæg fremgår af Figur 3-3.
Den råolie, der i dag ankommer til råolieterminalen fra de eksisterende DUC-felter via Gorm E
platformen, er allerede blevet forbehandlet på produktionsplatformene i Nordsøen. Forbehandlingen har omfattet stabilisering af råolien, vandseparation samt tilsætning af en række additiver,
som har til formål dels at reducere transportmodstanden i ledningssystemet og dels at beskytte
ledningen mod korrosion.
Råolien modtages i den nordlige del af terminalområdet i et fritlagt stålrør (20”). Under normal
drift ledes olien uden om en grisesluse, men når der foretages inspektion eller rensning af røret
ledes olien først igennem griseslusen, hvor diverse inspektions- og rensegrise, der er sendt med
oliestrømmen, frasorteres.
Fra griseslusen ledes råolien videre til to parallelle vandudskillelsestanke, hvor størstedelen af
procesvandet udskilles. Inden råolien når vandudskillelsestankene, tilsættes et emulsionsbrydende middel, der bidrager til separationsprocessen.

Figur 3-2 Processkema for den eksisterende råolieterminal
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Råolie fra vandudskillelsestankene ledes igennem et flow-/mængdemålingsanlæg og videre til et
afgasningsanlæg, hvor flygtig kulbrintegas (VOC: volatile organic compounds) fjernes fra oliefasen. Formålet med afgasningsanlægget er at minimere emissioner af VOC til atmosfæren fra råolielagertankene og/eller i forbindelse med håndteringen af råolien. Afgasningsanlægget er således blevet etableret af miljømæssige hensyn, da råolien alene efter vandseparation vil leve op til
DUC specifikationerne for råolie til opbevaring eller eksport. Gassen fra afgasningsanlægget ledes
som LP-gas (lavtryksgas) til Shell Raffinaderiet, hvor det anvendes som fuelgas. Et billede af det
eksisterende afgasningsanlæg fremgår af Figur 3-4.

Figur 3-3 Plantegning over den eksisterende råolieterminal
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Figur 3-4 Eksisterende afgasningsanlæg

Fra afgasningsanlægget ledes råolien til lagertankene. Herfra eksporteres råolien til Shell Raffinaderiet eller Shell Havneterminal. Eksportkapaciteten er ca. 5.000 m3 råolie per time. Råolieterminalen opererer med seks egne lagertanke samt tre tanke, der er lejet hos Shell. Kun 8 tanke anvendes imidlertid samtidig, idet én tank konstant er ude til rensning eller inspektion. Tankenes
volumen fremgår af Tabel 3-1.
Udskilt procesvand fra procesanlægget (vandseparation, afgasning mv.) bliver renset i et vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen, før det ledes til Fredericia Kommune Centralrenseanlæg.
Renseprocessen foregår via to rensetrin. Første trin består af tre olieseparatorer, hvor olien frasepareres via gravitation. Andet trin består af et flotationsrenseanlæg, hvor hovedparten af de
med vandet medrevne olierester udskilles som slam ved hjælp af kemikalietilsætning. Slammet
opsamles og transporteres til Kommunekemi i Nyborg for destruktion eller til anden godkendt
modtager.
Styring og manøvrering af råolieterminalen foregår fra Shell Raffinaderiets kontrolrum, som er
placeret ca. 500 m fra terminalen. Her er alle fjernvisningsinstrumenter og manøvrepulte placeret.
Eksport af råolie sker i dag via en Shell-ejet rørledning, der forbinder råolieterminalen med Shell
Havneterminal. Shell Havneterminal omfatter en pier til hovedsageligt råolie og en til LPG, benzin
og gasolie.
Tabel 3-1 Eksisterende opbevaringskapacitet på råolieterminalen
Antal tanke
6 DONG tanke

Tankvolumen i m3

Totale volumen i m3

(pumpbart)

(pumpbart)

39.000

234.000

2 Shell tanke (T-67, T-71)

37.000

74.000

1 Shell tank (T53)

35.000

35.000

Total volumen

343.000
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3.4

Anlægsændringer
Efter tilslutning af Hejrefeltet til olierøret vil råolien overordnet gennemgå de samme processer
som i dag på råolieterminalen. Men herudover vil det være nødvendigt at øge afgasningskapaciteten med henblik på stabilisering af den kombinerede DUC-råolie og råolie fra Hejrefeltet. Det vil
også være nødvendigt at etablere procesenheder til gasbehandling samt nye lager- og eksportfaciliteter.
Råoliestabiliseringen skal foretages således, at råolien kan opmagasineres i råolieterminalens lagertanke, eksporteres til Shell Raffinaderiet eller udskibes via Shell Havneterminal. Dette betyder, at damptrykket i råolien skal sænkes til 12 psia RVP (Reid Vapour Pressure).
Det forventes, at damptrykket i råolien ligger på henholdsvis 12-15 psia RVP ved transport af
blandet DUC- og Hejre-råolie og 25-35 psia RVP ved transport af Hejre-råolie alene.
Det nye oliestabiliseringsanlæg vil overordnet bestå af følgende enheder:






Et afgasningsanlæg
Et gasbehandlingsanlæg
Et behandlingsanlæg for flydende propan og butan
Støtteenheder til anlægget (fx hot-oil-enhed og flaresystem)
Lagertanke for flydende propan, butan og offspec-gas (tryktanke) inklusive eksportfaciliteter

Anlægsenhederne beskrives på et overordnet procesteknisk niveau i de følgende afsnit, og der
gives en præsentation af enhedernes fysiske placering på terminalen. Af Figur 3-5 fremgår et
simplificeret procesdiagram for anlægsenhederne i det nye oliestabiliseringsanlæg.
Oliestabiliseringsanlægget vil procesteknisk blive placeret umiddelbart efter de eksisterende
vandudskillelsestanke. Den fysiske placering af de enkelte anlægsenheder er beskrevet i afsnit
3.4.10.

Figur 3-5 Simplificeret procesdiagram for oliestabiliseringsanlægget
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3.4.1 Afgasningsanlæg

Den ustabiliserede råolie (DUC-råolie og råolie fra Hejrefeltet) ledes efter vandudskillelse i de eksisterende vandudskillelsestanke (jf. afsnit 3.3) til afgasning i enten det eksisterende afgasningsanlæg (der ombygges så det procesteknisk svarer til det nye) eller et nyt afgasningsanlæg.
De to afgasningsanlæg vil under normale driftsforhold hver operere med 50% af deres designkapacitet, således at oliestabiliseringen kan fortsættes ved nedbrud eller vedligehold i et af anlæggene (100% drift).
Indledningsvis forvarmes den ustabiliserede råolie typisk til en temperatur på mellem 55°C og
70°C i to varmevekslere. Den første varmeveksler anvender varme fra den stabiliserede råolie,
der forlader afgasningsanlægget (genvarme), mens den anden varmeveksler forsynes med varme fra den nye hot-oil-ovn (se afsnit 3.4.4). Den aktuelle temperatur vil afhænge af kravet til
den specifikke afgasning i anlægget.
Efter forvarmning ledes råolien til en afgasningstank, hvor de lette komponenter (LP-gas) adskilles fra den ustabiliserede råolie, hvorved råolien stabiliseres.
LP-gas fra afgasningstanken ledes til det nye gasbehandlingsanlæg (se afsnit 3.4.2). Den stabiliserede råolie ledes igennem ovennævnte varmeveksler, hvor den anvendes til opvarmning af
ustabiliseret råolie, der er på vej ind i afgasningsanlægget. I varmeveksleren nedkøles den stabiliserede råolie således til mellem 35°C og 40°C, inden den ledes videre til råolieterminalens lagertanke. En fraktion af tungere kulbrinter (C5+/naphtha) fra det nye gasbehandlingsanlæg tilføres den stabiliserede råolie, inden den forlader oliestabiliseringsanlægget.
Evt. procesvand fra afgasningstanken ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen (jf. afsnit 3.3).
I Tabel 3-2 er de primære procesenheder i afgasningsanlægget opsummeret.
Tabel 3-2 Procesenheder i afgasningsanlægget
Procesenhed

Antal

Separationstank

2

Varmeveksler, (genvarme)

2

Varmeveksler, (hot-oil)

2

Pumper

2

(1)

(1)

Afgasningsanlægget vil omfatte i alt 4 pumper, hvoraf 2 eksisterende pumper på det eksisterende afgasningsan-

læg forudsættes genanvendt

3.4.2 Gasbehandlingsanlæg

LP-gas fra afgasningsanlægget separeres i gasbehandlingsanlægget til henholdsvis HP-gas
(højtryksgas), LP-gas (lavtryksgas), flydende propan og flydende butan. Separationen sker overordnet i tre kolonner:


En afbutaniseringskolonne, hvor LP-gas deles i en fraktion bestående af metan (C1), ethan
(C2), propan (C3) og butan (C4) og en fraktion bestående af tungere kulbrinter
(C5+/naphtha). Temperaturen i denne kolonne forventes at være 155°C og trykket 14 bar.



En afethaniseringskolonne, hvor fraktionen af C1-C4 deles i C1-C2 og C3-C4. Temperaturen i
denne kolonne forventes at være 93°C og trykket 25 bar.



En afpropaniseringskolonne, hvor fraktionen af C3-C4 deles i C3 og C4. Temperaturen i denne kolonne forventes at være 98°C og trykket 16 bar.
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Før LP-gas fra afgasningsanlægget kan ledes til den første kolonne (afbutaniseringskolonnen)
skal trykket imidlertid øges fra ca. 1,2 bar til ca. 15 bar. Dette sker i en todelt kompressionsfase
med mellemliggende køling. Efter kompressionsfasen ledes gassen forbi en luftkøler til en separationstank, hvor den separeres i tre faser: LP-gas, en flydende kulbrintefase og procesvand.
LP-gassen ledes gennem anlæggets LP-fuelgasmanifold til den nye hot-oil-ovn, mens procesvandet ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen. Den flydende kulbrintefase ledes via en hot-oil-varmeveksler til den første kolonne (afbutaniseringskolonnen).
I afbutaniseringskolonnen deles kulbrintefasen i C1-C4 og C5+/naphtha. Fraktionen af
C5+/naphtha luftkøles og samles med den stabiliserede råolie fra afgasningsanlægget, inden den
ledes til lagertanke. Fraktionen af C1-C4 luftkøles ligeledes og føres til en separationstank, hvor
den separeres i tre faser: LP-gas, en flydende kulbrintefase (primært C1-C4) samt procesvand.
LP-gassen ledes gennem anlæggets LP-fuelgasmanifold til den nye hot-oil-ovn, mens procesvandet ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen. Den flydende kulbrintefase af C1-C4 ledes til afethaniseringskolonnen.
I afethaniseringskolonnen cirkuleres kulbrintefasen (C1-C4) mellem toppen af kolonne og en separationstank med mellemliggende køling, mens en C3-C4-rig kulbrintestrøm føres ud af bunden
af kolonnen. I separationstanken separeres tre faser, henholdsvis HP-gas, en flydende kulbrintefase (C1-C4) og procesvand.
HP-gassen ledes gennem anlæggets HP-fuelgasmanifold til den nye hot-oil-ovn eller ledes til
Shell Raffinaderiet. Procesvandet ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen. Den flydende kulbrintefase (C1-C4) cirkuleres tilbage til toppen af afethaniseringskolonnen.
Strømmen af C3-C4 fra bunden af afethaniseringskolonnen føres til den tredje kolonne (afpropaniseringskolonnen).
I afpropaniseringskolonnen separeres propan (C3) og butan (C4), der hver især ledes via luftkølere til behandlingsanlæggene for henholdsvis flydende propan og flydende butan. Procesvand fra
kolonnens separationstank ledes til det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen.
I forbindelse med opstart af gasbehandlingsanlægget, inden procesenhederne (kolonnerne) opererer fuldstændigt, vil der i en kort periode blive produceret gas, der ikke er separeret tilstrækkeligt til, at det kan ledes videre til behandlingsanlægget for propan og butan (offspec-gas). Dette
gas ledes til opbevaringstanken for offspec-gas, se afsnit 3.4.6, og reinjiceres til gasbehandlingsanlægget, når driften af anlægget er fuldstændig.
I Tabel 3-3 er de primære procesenheder i gasbehandlingsanlægget opsummeret.
Tabel 3-3 Procesenheder i gasbehandlingsanlægget
Procesenhed

Antal

Afbutaniseringskolonne

1

Afethaniseringskolonne

1

Afpropaniseringskolonne

1

Separationstanke

7

Hot-oil-varmevekslere

4

Luftkølere

9

Pumper

8

Kompressorer

4
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3.4.3 Behandlingsanlæg for flydende propan og butan

Inden det flydende propan og butan kan opmagasineres eller eksporteres, ledes det til en behandlingsenhed, hvor eventuelle spor af svovlbrinte (H2S) og/eller organiske svovlforbindelser
(som eksempelvis thioler) fjernes for at undgå korrosion.
Behandlingsenheden forventes at komme til at bestå af en reaktor indeholdende et porøst medie
med et metaloxid (fx zinkoxid), der reagerer med og binder svovlforbindelserne i det flydende
propan og butan.
Det porøse medie kan ikke tilbageskylles eller regenereres og skal derfor udskiftes, når behandlingskapaciteten er brugt. Brugt porøst medie forventes at blive solgt til et firma, der er specialiseret i at ekstrahere og benytte metallet i det anvendte metaloxid til andet formål.
3.4.4 Hot-oil-enhed

En hot-oil-enhed til produktion af varm olie, der skal anvendes som varmemedie i varmevekslerne beskrevet i afsnit 3.4.1 og 3.4.2, se også Tabel 3-2 og Tabel 3-3, vil blive etableret.
Enheden vil bestå af en ovn, en cirkulationspumpe og en hot-oil-tank. Cirkulationspumpen vil cirkulere varm olie via ovnen til de varmeforbrugende enheder (6 varmevekslere) i henholdsvis afgasningsanlægget og gasbehandlingsanlægget. Den varme olie vil typisk blive opvarmet til en
temperatur af 270°C i ovnen. Cirkulationsraten fastsættes således, at de varmeforbrugende enheder får dækket deres varmebehov.
Ovnen vil blive fyret med fuelgas i form af LP- og HP-gas fra afgasnings- og gasbehandlingsanlægget på råolieterminalen. I forbindelse med opstart og som backup anvendes LP-fuelgas fra
Shell Raffinaderiet. Som alternativ overvejes det, at anvende naturgas fra det offentlige net.
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.5 om produktion og drift for beskrivelser af ovnens forventede
fuelgasforbrug og indfyrede effekt. I afsnit 3.6 om forureningskilder under drift foretages vurderinger vedrørende emissioner til luften forårsaget af driften af den nye ovn.
3.4.5 Flaresystem

En ny flare (flammetårn til afbrænding af gas) vil blive etableret til afbrænding af gas fra sikkerhedsventiler placeret i det nye oliestabiliseringsanlæg, herunder afgasningsanlægget, gasbehandlingsanlægget samt propan og butan behandlingsenheder og opbevaringsfaciliteter.
Flaresystemet er et nødsystem, der kun vil blive anvendt i tilfælde af uregelmæssig drift eller
uheld på anlægget. Det forventes, at vedligeholdelsesarbejde på anlægget kan planlægges således, at flaring forårsaget af vedligeholdelsesarbejder kan undgås.
Flaresystemet vil omfatte en flare, en seal-pot, knock-out-tanke og pumper. Til opretholdelse af
en kontinuert pilotflamme vil LP-gas fra afgasnings- og gasbehandlingsanlægget blive anvendt
(pilotgas). I forbindelse med opstart og som backup anvendes LP-fuelgas fra Shell Raffinaderiet
og/eller naturgas fra det offentlige net.
Den nye flare forventes designet til et maksimalt udslip på 35 kg/s med henblik på hurtig (high
rate) trykaflastning af anlægget. Det forventes, at mængden af pilotgas, der afbrændes i den nye
flare til opretholdelse af en pilotflamme, vil være 4-8 kg/time. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.6
om forurening under drift for beskrivelser af emissioner til luften og eventuelle støjgener fra den
nye flare.
Den nye flare forventes, at blive etableret tilsvarende Shell Raffinaderiets flare på naboarealet.
Shell Raffinaderiets eksisterende flare fremgår af Figur 3-6.
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Figur 3-6 Den eksisterende flare på Shell Raffinaderiet

3.4.6 Opbevaringsfaciliteter for flydende propan og butan

Det forventes, at der skal kunne opmagasineres omkring 4.000 m3 propan, 6.000 m3 butan og
1.500 m3 offspec-gas i de nye opbevaringsfaciliteter. Til dette forventes følgende tankbestykning:




Flydende propan: 4 stk. jorddækkede cylindertanke á 1.000 m3
Flydende butan: 4 stk. jorddækkede cylindertanke á 1.500 m3
Off-spec gas: 1 stk. jorddækket cylindertank på 1.500 m3

Den planlagte placering af tankene er beskrevet og illustreret i afsnit 3.4.10.
Flydende propan og butan ledes fra behandlingsenhederne, jf. afsnit 3.4.3, til de respektive opbevaringstanke. Propan og butan, der skal udskibes/eksporteres, ledes via en ny rørledning fra
opbevaringstankene til den eksisterende LPG-rørledning fra Shell Raffinaderiet til havneterminalen.
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3.4.7 Tilslutning til råolieterminalens procesudstyr

Det nye oliestabiliseringsanlæg vil blive tilkoblet procesudstyret på den eksisterende råolieterminal, hvor det er nødvendigt. Dette omfatter fx tilslutning til:









Vandopsamlingssystem
Vandbehandlingsanlæg
Afløbssystem for olieforurenet nedbør
Lukket drænsystem
Nedblæsningssystemet
Nitrogenforsyningsenhed
Vandforsyning
Strømforsyning

Drifts- og vedligeholdsmæssigt vil de nye installationer indgå som en integreret del af de eksisterende faciliteter på råolieterminalen. Se i øvrigt afsnit 3.5 for beskrivelse af anlægsdriften.
3.4.8 Tilslutning til raffinaderiet

Det nye oliestabiliseringsanlæg skal i nødvendigt omfang sammenkobles med de eksisterende
koblinger til raffinaderiet. Dette omfatter:




Damp til fx purging (udblæsning) af procesudstyr
Instrumentluft
Brandvand

Overskud af LP- og HP-gas, produceret som off-gas på det nye afgasnings- og gasbehandlingsanlæg vil blive ledt til Shell Raffinaderiets fuelgasnet. LP-gas vil blive ledt i en eksisterende kobling,
mens HP-gas vil blive ledt i en ny kobling til raffinaderiet. Den nye kobling forventes at blive
etableret i eksisterende rørføringsveje til raffinaderiet, i det omfang det er hensigtsmæssigt og
muligt. Det skal bemærkes, at størstedelen af produktionen af LP- og HP-gas fra det nye oliestabiliseringsanlæg forventes brugt som fuelgas i den nye hot-oil-enhed på råolieterminalen.
Til opstart og som backup vil LP-fuelgas fra raffinaderiet være nødvendigt. Alternativt overvejes
det, at anvende naturgas fra det offentlige net til opstart og som backup.
Herudover skal der etableres en ny rørledning fra de nye opbevaringstanke for flydende propan,
butan og off-spec gas, der skal kobles på Shell Raffinaderiets eksisterende LPG-rørledning fra raffinaderiet til havneterminalen. Den nye rørledning forventes at blive etableret i eksisterende rørføringsveje til raffinaderiet, i det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt.
3.4.9 Havneterminalen

På havneterminalen etableres en LPG lastearm på jetty 2 til eksport af propan og butan fra råolieterminalens nye lagertanke. Dette omfatter installation af et kort rørstykke til at forbinde det
eksisterende LPG-rørsystem med den nye lastearm.
Den nye LPG-lastearm på jetty 2 forventes at være af samme design som den eksisterende på
jetty 1, jf. Figur 3-7.

23

Figur 3-7 Eksisterende LPG-lastearm på jetty 1 (lastearm længst til venstre)

3.4.10 Fysisk placering og dimensioner af nye anlægsenheder

Der er foretaget en visualisering af de nye proces- og lagerenheder set fra omkringliggende offentlige veje i afsnit 6.4.
En plantegning med den forventede placering af de nye procesenheder på råolieterminalen fremgår af Figur 3-8.
Det nye afgasningsanlæg placeres umiddelbart nord for det eksisterende, hvilket medfører, at vejen, der løber diagonalt mellem vej nr. 30 og 31, bliver lukket. Herudover foreslås det, at der
etableres en ny vej mellem vej nr. 33 og nr. 2A og at færdsel på vej nr. 38 gøres restriktiv, da
den løber meget tæt på den eksisterende afgasningsenhed.
Placeringen af det nye procesudstyr, herunder gasbehandlingsanlægget, foretages således, at der
er 15 m mellem kulbrintekilder og antændelseskilder, herunder almindelige veje, hot-oil-ovn, elfordelingsanlæg mv. i henhold til Shells designspecifikationer /6/.
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Figur 3-8 Forventet placering af nye procesenheder
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De nye kolonner i gasbehandlingsanlægget forventes at have en højde på ca. 30 m og en diameter på ca. 1,5 m eksklusive den omkringstående støttestruktur.
Elfordelingsanlægget og hot-oil-ovnen placeres tæt på den eksisterende afbryderbygning, så påvirkningen af sikkerhedszoner minimeres, og endelig placeres hot-oil-ovnen centralt mellem afgasningsanlæg og gasbehandlingsanlæg.
Skorstenshøjden på den nye hot-oil-ovn forventes på baggrund af spredningsberegninger foretaget med Miljøstyrelsens beregningsværktøj for luftemissioner "OML-modellen" at blive omkring
17 m. Se i øvrigt afsnit 6.8 for beskrivelse af beregningerne.
Den forventede placering af lagertanke for opbevaringen af flydende propan, butan og offspecgas på råolieterminalen fremgår af Figur 3-9. Placeringen foretages i overensstemmelse med
Shells designspecifikationer og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning.
Placering af opbevaringstankene sker i den nordlige ende af terminalområdet væk fra procesanlæggene mellem de eksisterende råolietanke T-9804 og T-9805. Tankene placeres i en østvestgående række.
Den nye flare placeres på råolieterminalens sydøstlige hjørne i en afstand af minimum 60 m fra
andre faciliteter på råolieterminalen med udgangspunkt i Shells designspecifikationer /6/. Højden
af den nye flare forventes at være 65 m svarende til højden af den flare der er placeret umiddelbart ved siden af på Shell Raffinaderiet. Den planlagte placering af den nye flare fremgår af Figur
3-10.

Figur 3-9 Forventet placering af lagertanke
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Figur 3-10 Forventet placering af flare
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På havneterminalen vil det nye procesudstyr blive placeret i umiddelbar forlængelse/parallelt
med eksisterende udstyr på jetty 2. Den forventede placering er vist på Figur 3-11.

Figur 3-11 Forventet placering (blå skravering) af rør og lastearm på havneterminalen
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3.5

Produktion og drift

3.5.1 Generelt

De nye installationer på råolieterminalen vil drifts- og vedligeholdelsesmæssigt indgå som en integreret del af de eksisterende faciliteter.
Det daglige tilsyn med terminalen, drift og vedligehold varetages i dag af Shell med personale
ansat på Shell Raffinaderiet. Tilsyn, drift og vedligehold skal ifølge Rørledningsloven /11/ udbydes, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er kendskab til det fremtidige operatørskab efter
anlægsudvidelsen.
Terminalen er i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet alle ugens dage.
Trafik til og fra råolieterminalen sker under normal drift via Shells hovedindgang til raffinaderiet,
der er bemandet med portner i dagtimerne og videoovervåget udenfor hverdagenes arbejdstid
samt på helligdage. Trafikken består af persontransport og udstyrstransport, herunder primært
personbiler, slamsugere og lastvogne. Færdsel på terminalen sker kun af eller ifølge med sikkerhedsuddannet personale.
Der er almindelig gadebelysning på anlæggets færdselveje og belysning på anlæggets procesanlæg, herunder det nye oliestabiliseringsanlæg, i aften og nattetimer.
3.5.2 Produktion

Med udgangspunkt i det konceptuelle design beskrevet i /6/ og /7/ er estimerede mængder for
den fremtidige produktion på det nye oliestabiliseringsanlæg efter vandudskillelsesanlægget præsenteret i Tabel 3-4.
Tabel 3-4 Estimerede produktionsmængder
Produkt

Mængde (t/d)

Ustabiliseret råolie fra eksisterende vandudskillelsesanlæg

20.162

Stabiliseret olie til eksisterende lagertanke

19.723

LP-gas fra oliestabiliseringsanlægget
HP-gas fra oliestabiliseringsanlægget

41
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Propan til nye lagertanke

107

Butan til nye lagertanke

169

Det fremgår, at den totale mængde af ustabiliseret råolie til det nye råoliestabiliseringsanlæg forventes at være ca. 20.000 t/d efter vandudskillelse, svarende til omkring 150.000 BPD. Det nye
råoliestabiliseringsanlæg forventes at fjerne omkring 350 t/d gas, herunder både fuelgas samt
propan og butan, som led i stabiliseringen af råolien.
Endelig vil der blive genereret procesvand som led i oliestabiliseringen og gasbehandlingen, jf.
afsnit 3.6.4.
3.5.3 Forbrug af energi, vand og hjælpestoffer

Med udgangspunkt i det konceptuelle design, beskrevet i /6/ og /7/, er forbrug af energi, vand og
hjælpestoffer præsenteret nedenfor.
Energiforbrug

Der anvendes energi til kompressorer, pumpemotorer og luftkølere på det nye oliestabiliseringsanlæg. Det maksimale energiforbrug udtrykt som effekt er skitseret i Tabel 3-5. Energiforbruget
forventes at blive dækket af strøm fra el-nettet.
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Tabel 3-5 Estimeret maksimalt energiforbrug (el-effekt)
Komponent

Energiforbrug (kW)

Kompressormotor for off-gas

1.560

Pumpemotorer

360

Motorer til luftkølere

310

Total

2.230

LP og HP fuelgas

Den forventede effekt estimeret som maksimal effekt i den nye hot-oil-ovn samt forbruget af LP
og HP fuelgas i ovnen er skitseret i Tabel 3-6.
Det fremgår, at ovnen forventes at have en maksimal effekt på 23,8 MW. Denne effekt forventes
i vintermånederne, hvor råolien er koldest, og der dermed er behov for størst opvarmning. Tallet
omfatter en 20% margin i forhold til den forventede driftseffekt om vinteren og beskriver således
"worst case". I sommermånederne forventes effekten maksimalt at være 17,9 MW.
Det fremgår ligeledes, at ovnens forventede forbrug af LP fuelgas svarer til henholdsvis 40,3 t/d
og 40,8 t/d i sommermånederne og i vintermånederne. Forbruget om sommeren er lidt under råolieterminalens produktion (jf. Tabel 3-4), mens hele produktionen af LP fuelgas forventes at blive brugt om vinteren. Overskuds LP fuelgas om sommeren (forventet ca. 0,5 t/d) sendes til Shell
Raffinaderiets fuelgassystem.
Endelig ses det, at ovnen forventes at forbruge HP fuelgas svarende til henholdsvis 0 t/d og 12,8
t/d i sommermånederne og i vintermånederne. HP fuelgassen trykreduceres til LP fuelgas, inden
den anvendes i ovnen.
Om sommeren er der ikke behov for HP fuelgas, hvorfor alt HP fuelgas produceret på råolieterminalen (forventet ca. 26,5, jf. Tabel 3-4) sendes til Shell Raffinaderiets fuelgas system. Om vinteren bruges en del af den producerede HP fuelgas, og den resterende del (forventet ca. 13,7 t/d)
sendes til Shell Raffinaderiets fuelgas system.
Tabel 3-6 Forventet effekt og fuelgas forbrug i den nye ovn
Hot-oil-ovn

Enhed

Sommer

Vinter

Effekt (85% effektivitet)

MW

17,9

23,8

LP fuelgas forbrug

t/d

40,3

40,8

HP fuelgas forbrug

t/d

0,0

12,8

Total fuelgas forbrug

t/d

40,3

53,6

Omkring halvdelen af ovnens effekt vil gå til varmeveksling i forbindelse med opvarmning af den
ustabiliserede råolie i afgasningsanlægget. Den resterende del vil gå til de resterende varmevekslere i gasbehandlingsanlægget.
Vand

Der vil ikke blive brugt vand i det nye oliestabiliseringsanlæg under normal drift.
Hjælpestoffer

I behandlingsenheden for flydende propan og butan skal der anvendes et porøst medie med metaloxid (fx zinkoxid). Brugt porøst medie forventes at blive solgt til et firma, der er specialiseret i
at ekstrahere og benytte zinken til andet formål.
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I forbindelse med afslutning af lastning af LPG på skibe på havneterminalen vil der blive anvendt
små mængder nitrogen til at ”skylle” lastearmen inden den kobles fra skibet.
Der vil ikke blive brugt andre hjælpestoffer på det nye oliestabiliseringsanlæg eller på havneterminalen.
3.5.4 Opstart og nedlukning

Til opstart af oliestabiliseringsanlægget vil LP fuelgas fra raffinaderiet være nødvendigt. Alternativt overvejes det at anvende naturgas fra det offentlige net til opstart og backup.
Anlægget køres permanent. I forbindelse med eventuelle planlagte vedligeholdsarbejder vil trykafladning af anlægget kunne foretages uden brug af flaresystemet. Eventuel overskudsgas sendes til Shell Raffinaderiet.

3.6

Forurening i driftsfasen
I dette afsnit identificeres og skitseres forureningskilder forårsaget af driften af de nye anlægsenheder på råolieterminalen og havneterminalen. Eksisterende forureningskilder vil kun indgå i
det omfang, det har relevans for gennemførelsen af dette projekt, eller det har betydning i forhold til kumulative effekter. Potentielle påvirkninger forårsaget af forureningen i driftsfasen beskrives i afsnit 6 og 7 og eventuelle afværgeforanstaltninger beskrives i afsnit 8.

3.6.1 Støj

Med anlægsændringen på råolieterminalen indføres en række nye støjkilder med de nye anlægskomponenter. Dette omfatter primært kompressorer, luftkølere, pumper, flaresystem samt
brændere og blæser i hot-oil-ovnen.
På samme tid fjernes en række nuværende støjkilder som led i driftsændringen på det eksisterende afgasningsanlæg, jf. afsnit 3.4.1. Dette omfatter en råoliepumpe, en vakuumkompressor
og et køletårn.
Der er foretaget kortlægning af udvalgte eksisterende støjkilder (primære støjkilder) samt modellering af det fremtidige støjbillede fra råolieterminalen som følge af anlægsændringen. Beskrivelserne af det eksisterende og fremtidige støjbillede fremgår af afsnit 6.7.
Med ændringerne på havneterminalen vil der ikke indføres nye støjkilder. Antallet af LPG skibe vil
stige med den forøgede eksport af propan og butan efter tilslutningen til Hejrefeltet. Skibene vil
ligeledes være større, men hverken størrelsen eller antallet af skibene vurderes at have indflydelse på støjbilledet på havneterminalen, idet den væsentligste støjkilde fra skibe er fra pumperne
til losning. I forbindelse med anlægsændringerne som led i tilslutningen til Hejrefeltet skal der ikke losses LPG, men kun lastes LPG. Flowet af LPG leveres af LPG-eksportpumper, som er placeret
på selve råolieterminalen og dermed ikke udgør en støjkilde på havneterminalen. Se afsnit 7.11
for detaljer om skibstrafik på havneterminalen.
3.6.2 Luft

Anlægsændringen på råolieterminalen vil medføre nye kilder til emission af gasser til atmosfæren. Til forskel fra de eksisterende anlægsenheder omfatter anlægsudvidelsen forbrændingsprocesenheder, hvilket vil medføre kilder til forbrændingsprodukter fra råolieterminalen.
Det er relevant i den forbindelse, at betragte drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og
lattergas (N2O) samt luftforureningsgasserne kulilte (CO), kvælstofilter (NOx, fællesbetegnelse for
NO og NO2), svovloxider (SOx) og endelig flygtige kulbrinter (VOC). De flygtige kulbrinter vil primært bestå af metan, ethan, propan og butan (C1-C4), og mindre end 1 % pentan (C5) og højere kulbrinter.
Der findes følgende nye kilder til udledning af gasser til atmosfæren som følge af anlægsændringen på råolieterminalen:
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Hot-oil-ovn
Flaresystem
Gaslækage

I Tabel 3-7 er estimerede emissioner til atmosfæren fra de nye kilder på råolieterminalen angivet. Værdierne er totalemissioner over et år, med udgangspunkt i maksimal drift på anlægget
igennem sommer og vinter, dvs. "worst case". Værdierne er estimeret på baggrund af det konceptuelle anlægsdesign, herunder energiforbruget defineret i afsnit 3.5.3, samt standard emissionsfaktorer for givne forureningskomponenter ved afbrænding af gas, jf. /21/. Mængden af røggas angivet i Tabel 3-7 svarer til mængden af kuldioxid, vand og nitrogen, som er de langt overvejende bestanddele i forbrændingsgassen. De resterende stoffer er ikke indeholdt i beregningen
af røggasmængden.
Den helt dominerende bidragsyder til emissioner af forbrændingsprodukter til atmosfæren er den
nye hot-oil-ovn. I hot-oil-ovnen afbrændes LP- og HP-gas, der er produceret i det nye afgasnings- og gasbehandlingsanlæg. I sommerperioden forventes råolieterminalens egen produktion
af LP-gas at kunne dække ovnens fuelgas behov, mens der om vinteren skal suppleres med HPgas, ligeledes fra råolieterminalens egen produktion (se afsnit 3.5.2 - 3.5.3). Det fremgår af Tabel 3-7, at emissionen af røggas og forbrændingsprodukter fra ovnens forbrændingsproces bidrager med over 99% af den samlede udledning fra råolieterminalen.
Det nye flaresystem er et nødsystem, der kun vil blive anvendt til afbrænding af gasudslip i nødsituationer. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der imidlertid opretholdes en tændt pilotflamme i
flaresystemet, hvilket medfører emissioner af forbrændingsprodukter til atmosfæren. Herudover
kan der forekomme svag lækage fra sikkerhedsventilerne koblet til flaresystemet, hvilket ligeledes vil bidrage til kontinuert afbrænding af gas og dermed emissioner af afbrændingsprodukter til
atmosfæren. Et estimat af mængden af røggas og forbrændingsprodukter fra flaresystemet er listet i Tabel 3-7. Ved estimeringen er det antaget, at hele anlægget skal nedblæses (total trykafladning) én gang hvert tiende år, hvilket forventes at medføre afbrænding af i størrelsesorden
2,3 tons gas. Den primære kilde til emissioner fra flaresystemet er dog helt overvejende pilotflammen.
Endelig kan der forekomme et lille emissionsbidrag af flygtige kulbrinter forårsaget af lækage fra
ventiler, flanger, samlestykker, pumper mv. på de nye procesenheder. I Tabel 3-7 fremgår de
estimerede emissioner af lette kulbrinter forårsaget af lækage. Til sammenligning kan det nævnes, at den samlede udledning af metan og VOC fra råolieterminalen i 2008 var henholdsvis
1.648 ton og 3.625 ton, jf. /5/, primært fra de eksisterende råolietanke med flydetag og fra åbne
bassiner i forbindelse med det eksisterende vandbehandlingsanlæg.
Tabel 3-7 Estimerede totalemissioner til atmosfæren over et år
Emission
Røggas
CO2

Flare1

Lækage

Total

(t/år)

(t/år)

(t/år)

(t/år)

272.000

1.140

-

273.440
46.503

46.222

221 (0,63)

-

CO

13

0,7 (0,002)

-

14,1

NOx

52

0,1 (0,0004)

-

53,4

N 2O

4

0,006 (0,0)

-

4,0

SOx

0,2

0,001 (0,0)

-

0,3

CH4

1

2,8 (0,01)

10,2

13,7

10

1,2 (0,003)

4,4

15,5

VOC (ekskl. CH4)
1

Ovn

Tallet i parentes angiver mængden af flaregas som følge af blowdown (antaget ét total blowdown af anlægget per

10’ende år)

Der vil ikke forekomme emissioner fra de nye lagertanke, idet der er tale om LPG tryktanke til
forskel fra de eksisterende atmosfæriske råolietanke med flydetag.
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Emissionsbidraget til atmosfæren fra de nye anlægsenheder vil ikke bidrage til forøget lugt på og
omkring råolieterminalen. Lugt på råolieterminalen forekommer primært som følge af emissioner
fra de eksisterende råolietanke med flydetag og fra åbne bassiner i forbindelse med det eksisterende vandbehandlingsanlæg.
Ændringerne på havneterminalen vil ligeledes ikke bidrage til forøget lugt, idet eventuel lækage
og skylning af lastearm kun vil medfører minimal emission af LPG, som ikke lugter.
Emissionskilder fra det eksisterende anlæg (herunder primært lagertankene for råolie) er ikke
omfattet af denne rapport. Der henvises til den samlede miljøredegørelse for anlægget /1/ for en
opgørelse over emissioner fra eksisterende kilder. Det skal dog nævnes, at indholdet af flygtige
kulbrinter i den stabiliserede råolie, der ledes til lagertankene, ikke vil være højere efter tilslutningen af Hejrefeltet til olierøret end det er i råolien, der ledes til tankene i dag. Emissionsbidraget til atmosfæren fra de eksisterende råolietanke vil således ikke blive større efter anlægsudvidelsen, end det er i dag.
3.6.3 Jord og grundvand

Anlægsændringen på råolieterminalen vil medføre yderligere muligheder for spild af olieprodukter
og/eller andre kemikalier, der indgår i produktionen. Dette gælder både mindre spild som led i
den daglige drift af råolieterminalen (fx ved almindelig håndtering af olieprodukter eller kemikalier) samt større spild ved uheld (fx brud på procesudstyr).
I afsnit 6.9 fremgår en vurdering af den potentielt øgede risiko i forhold til forureningspåvirkning
af jord- og grundvand med udvidelsen af råolieterminalen.
De nye opbevaringstanke på råolieterminalen og det nye lasteudstyr på havneterminalen vil kun
indeholde flydende gasser (LPG) og vil således ikke udgøre en trussel imod jord og grundvand,
da et eventuelt udslip vil fordampe.
3.6.4 Spildevand og overfladevand

Den største mængde spildevand vil som i dag bestå af procesvand fra det eksisterende vandudskillelsesanlæg. Herudover vil der blive genereret procesvand som led i stabiliseringen af råolien
og behandling af gas i det nye oliestabiliserings- og gasbehandlingsanlæg.
Mængden af vand i råolien leveret til råolieterminalen kan være op til 2,5%, hvoraf størstedelen
fjernes i det eksisterende vandudskillelsesanlæg. Kravet til maksimumindholdet af vand i råolien
stilles af DONG Olierør A/S til producenterne af råolie i Nordsøen. Råolien fra Hejrefeltet vil således ligeledes kunne indeholde op til 2,5% vand, der skal udskilles på råolieterminalen.
Den totale mængde transporteret råolie fra Nordsøen forventes som tidligere nævnt imidlertid at
være mindre på tidspunktet for tilslutningen til Hejrefeltet, end den er i dag (ca. 60% af den
transporterede mængde råolie i 2008) og forventes at falde yderligere i årene frem. Den samlede
mængde procesvand genereret på råolieterminalen forventes således ligeledes at være mindre på
tidspunktet for tilslutningen til Hejrefeltet og forventes tilsvarende at falde fremover.
Der blev i 2008 genereret i alt 296.600 m3 procesvand som led i vandudskillelsesprocessen på
råolieterminalen. På tidspunktet for tilslutningen til Hejrefeltet forventes der maksimalt at kunne
blive genereret op til 220.000 m3 procesvand. Heraf forventes ca. 35.000 m3 at stamme fra de
nye anlægsenheder.
Udover procesvand vil der blive produceret spildevand fra rengøring og vedligehold af de nye anlægsenheder.
I afsnit 6.10 beskrives, hvorledes procesvand, spildevand og overfladevand håndteres, således at
risikoen for forureningspåvirkning af miljøet minimeres.
På havneterminalen vil der ikke blive genereret øgede spildevandsmængder som led i anlægsændringerne.
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3.6.5 Affald

Der vil blive genereret olieaffald fra pumper og tanke i forbindelse med vedligehold af de nye anlægsenheder på råolieterminalen. Olieaffald vil blive opsamlet og sendt til godkendt modtager (fx
Kommunekemi A/S i Nyborg), i henhold til Fredericia Kommunes anvisning. Eventuel midlertidig
opbevaring af olieaffald sker i lukkede beholdere placeret på spildbakker.

3.7

Anlægsaktiviteter

3.7.1 Anlægsarbejder

Etableringen af det nye oliestabiliseringsanlæg og opbevaringsfaciliteter inklusive ændringer på
havneterminalen kan opdeles i følgende aktiviteter:







Klargøring af arealer, herunder etablering af byggeplads
Installation af større/tunge elementer
Etablering af bygning med el-fordelingsanlæg
Instrument- og ledningsarbejder
Etablering af vejanlæg
Arbejder på havneterminalen

Den indledende projektering med henblik på kontrahering af totalentreprise er planlagt fra april
til november 2010. Den endelige projektering og udførelse af totalentreprise er planlagt i perioden fra juli 2011 til januar 2014, hvoraf etableringsarbejderne på råolieterminalen og havneterminalen er planlagt fra maj 2012 til december 2013. Idriftssættelse forventes i september 2014.
Adgangen til arealerne på råolieterminalen, hvor anlægsarbejderne finder sted, sker ad en eksisterende bagindgang (Vejlbyvej), således at trafik, herunder transport af større procesudstyr, ikke ledes igennem raffinaderiets område. På havneterminalen benyttes den normale adgangsport.
3.7.2 Klargøring af arealer

Klargøring af arealer omfatter indretning af byggeplads, nedbrydning af eksisterende procesenheder og jordarbejder. Klargøringen af arealerne er planlagt i perioden juli 2012 til december
2012.
Byggeplads
En byggeplads vil blive indrettet inden for råolieterminalens eget område. Det vil ikke være nødvendigt at etablere nye adgangsveje til råolieterminalen, da en eksisterende bagindgang fra vestsiden kan benyttes.
Nedbrydning
Lukning og nedtagning af eksisterende udstyr (fx kompressorstation og køletårn til den eksisterende afgasningsenhed), der ikke skal anvendes til det nye oliestabiliseringsanlæg, vil ske ved
selektiv nedrivning, sortering og bortskaffelse. Komponenter og materialer, der ikke kan genanvendes vil blive bortskaffet til godkendt modtager jf. Fredericia Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.
Eventuelt olie-/kemikalieforurenet udstyr afrenses på Shell Raffinaderiets godkendte afrensningsplads inden bortskaffelse til godkendt modtager.
Jordarbejder
Der skal foretages rydning og afrømning af fyldjord (muld, jord og/eller grus) i områderne, hvor
det nye procesudstyr og de nye lagertanke skal placeres. Jordlagene i området er generelt karakteriseret ved moræneaflejringer til 7-10 meters dybde under det øverste lag af fyldjord. Herunder
træffes generelt smeltevandsaflejringer /8/.
I procesområdet vurderes det, at der skal foretages afgravning af jord til intakte jordlag (2-4 m) i
forbindelse med fundering af de nye anlægsenheder.
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I en del af området for de nye lagertanke er der imellem det øvre lag af moræneaflejringer og de
underliggende smeltevandsaflejringer truffet organiske aflejringer fra en inter-glacial mose i ca.
10 til 14 meters dybde. Det vurderes på nuværende grundlag, at det er tilstrækkeligt at fjerne de
øverste lag af muld og morænefyld (ca. 4 m) i dette område og erstatte det med en sandpude,
således at fundering foretages på intakte lag af moræneler. Som led i detailprojekteringen vil det
være nødvendigt at foretage geotekniske vurderinger i forhold til betydningen af den interglaciale moseaflejrings indflydelse på stabiliteten af jordlagene. Som alternativ til almindelig fundering kan pælefundering eller lignende overvejes.
Der skal kun foretages jordarbejder i mindre omfang på havneterminalen.
I forbindelse med jordarbejder vil der blive taget hensyn til eventuel jordforurening i henhold til
gældende lovgivning, jf. afsnit 6.9 og 7.10.
Grundvandssænkning
Der er truffet grundvand i aflejringerne af smeltevandssand under morænelerdækket på råolieterminalen. Grundvandsspejlet blev generelt truffet i ca. 10 meters dybde /8/. Der vurderes derfor ikke at være behov for grundvandssænkning som led i anlægsarbejderne.
Bliver det mod forventning nødvendigt at foretage en midlertidig grundvandssænkning vil dette
ske i henhold til gældende lovgivning og Fredericia Kommune vil blive kontaktet. Omfanget af
grundvandssænkningen, herunder volumenet og grundvandets eventuelle indhold af forureningskomponenter samt afledningsmuligheder forudsættes i dette tilfælde kortlagt som en del af detailprojekteringen.
Nye vejanlæg
Eventuelle nye vejanlæg inde på råolieterminalens areal etableres ved udlægning af stabilt grus
og asfalt. Placering og projektering af eventuelle nye vejanlæg fastlægges i detailprojekteringsfasen. Udvalgte eksisterende vejanlæg gøres restriktive eller sløjfes ved nye komponenter, jf. afsnit 3.4.10.
3.7.3 Installation af tunge elementer

Installation af tunge elementer omfatter tanke (både proces og lagertanke), procestårne, flare,
ovn mv. Installationen er planlagt i perioden december 2012 til juli 2013.
Procesenheder tilkøres så vidt muligt som færdigfabrikerede enheder. Nogle enheder vil kræve
specialtransporter, hvilket vil blive planlagt med relevante myndigheder.
Enhederne etableres på betonfundamenter, der delvis leveres som færdigstøbte betonkonstruktioner og delvis støbes på stedet.
Placeringen af procesenheder foretages med kranmateriel på pladsen.
3.7.4 Etablering af bygning med el-fordelingsanlæg

Etablering af bygning med el-fordelingsanlæg er planlagt i perioden fra december 2012 til april
2013.
Bygningen etableres på betonfundamenter.
3.7.5 Instrument og -ledningsarbejder

Instrument og –ledningsarbejder omfatter montering af ventiler og rørforbindelser, el og instrumentering og tilslutning til eksisterende anlæg. Dette arbejde er planlagt i perioden fra august
2013 til december 2013.
Der etableres forbindelsesledninger mellem de nye proceskomponenter, herunder nye ledninger
fra oliestabiliseringsanlægget til lagertankene. Det nye procesudstyr tilsluttes det eksisterende
anlæg. Der etableres en ny LPG-ledning til Shells eksportledning til havneterminalen. Endelig
etableres forsyningsledninger til hjælpestoffer/faciliteter til processen.
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3.7.6 Arbejder på havneterminalen

Ændringerne på havneterminalen omfatter et nyt rør fra LPG manifolden til jetty 2 og installation
af LPG-lastearm ved siden af råolie-lastearmene på jetty 2. Installationen vil blive bygget i umiddelbar forlængelse/langs eksisterende procesudstyr.

3.8

Forurening i anlægsfasen
I dette afsnit identificeres og skitseres forureningskilder i anlægsfasen på råolieterminalen og
havneterminalen. Potentielle påvirkninger forårsaget af forureningen i anlægsfasen beskrives i
afsnit 6 og 7 og eventuelle afværgeforanstaltninger beskrives i afsnit 8.

3.8.1 Støj

I anlægsfasen vil der primært forekomme støj fra transport med lastvogne og øvrigt arbejde med
entreprenørmaskiner, svejsearbejde mv. Støjniveauet vurderes at svare til støjniveauet fra en
typisk større byggeplads. Støjens påvirkning i miljøet omkring råolieterminalen er vurderet i afsnit 6.7.
3.8.2 Luft

I anlægsfasen vil der ligeledes forekomme emissioner af forbrændingsprodukter fra lastbilers og
entreprenørmaskinernes dieselmotorer samt støv fra jordarbejder, herunder tilførsel af grus og
beton. Omfanget af emissioner forventes at svare til en typisk større byggeplads. Emissionernes
påvirkning på miljøet er vurderet i afsnit 6.8.
3.8.3 Belysning

Der vil blive etableret arbejdspladsbelysning i nødvendigt omfang. Belysningen vil ikke være mere markant end råolieterminalens almindelige driftsbelysning. Procesudstyret på råolieterminalen
er belyst om natten, idet driften forekommer døgnet rundt, se natvisualisering i afsnit 6.4.
3.8.4 Jord og grundvand

I anlægsperioden vil de aktiviteter, der er forbundet med øget risiko for forurening af jord og
grundvand, omfatte spild fra entreprenørmaskiner. Risikoen for forureningspåvirkning af jord og
grundvand i anlægsperioden vurderes i afsnit 6.9.
3.8.5 Spildevand og overfladevand

Eventuelt spildevand genereret i anlægsperioden ledes til råolieterminalens eksisterende vandbehandlingsanlæg. På havneterminalen benyttes det eksisterende anlæg for behandling af spildevand/overfladevand.
3.8.6 Affald

Affald genereret i anlægsfasen kildesorteres med henblik på genanvendelse, forbrænding eller
deponering, jf. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

3.9

Afvikling af anlægget
Når oliestabiliseringsanlæggets/havneterminalændringens levetid ophører, vil det blive lukket ned
og afviklet. Afviklingen skal ske i overensstemmelse med alle gældende lovkrav på afviklingstidspunktet.
Baseret på de teknologiske muligheder der findes i dag, ville den nuværende praksis for afvikling
indbefatte en fuldstændig nedrivning, sortering og fjernelse af komponenterne til rette modtageanlæg med henblik på materialegenvinding eller –genanvendelse i videst mulig omfang.
Afviklingen af oliestabiliseringsanlægget/havneterminalændringen skal i øvrigt ske under hensyntagen til begrænsning af kortvarige såvel som langvarige påvirkninger på miljøet samt under
hensyntagen til sikkerhedsmæssige hensyn.
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4.

ALTERNATIVER

4.1

Nul-alternativet
Et såkaldt ”nul-alternativ” anvendes som sammenligningsgrundlag for de potentielle effekter ved
projektforslaget, idet der skitseres en fremtidig situation, som den kan forventes såfremt projektet ikke gennemføres.
I dette tilfælde omfatter ”nul-alternativet” således en situation, hvor råolieterminalen ikke udvides og derfor ikke vil kunne modtage råolie og kondensat fra Hejrefeltet. De fysiske forhold vil
med "nul-alternativet" fremstå som i dag, og der vil ikke være nye miljømæssige påvirkninger.
Råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkel, og som er bestemt til raffinering eller
afsætning i Danmark, skal i henhold til rørledningsloven, /11/, transporteres igennem olierøret til
råolieterminalen i Fredericia. Med "nul-alternativet" vil der derfor skulle etableres alternative eksportmuligheder (fx lasteanlæg offshore eller rørledninger til andre lande), således at olien og
kondensatet kan eksporteres på anden vis.
Olieproduktionen i den danske del af Nordsøen har imidlertid stor betydning for Danmarks energiforsyning og nationaløkonomi. Danmark har været selvforsynende med olie siden 1993 men
olieproduktionen er faldende. De seneste prognoser indikerer således, at Danmark kun er selvforsynende med olie frem til 2018 /20/.
Det er regeringens hensigt, at Danmark på længere sigt skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og naturgas), og der arbejdes på at indpasse stadig større andel af vedvarende
energi i det danske energisystem. Dette vil gavne både klimaet og på langt sigt Danmarks forsyningssikkerhed. Der vil imidlertid gå en årrække, inden Danmark kan blive helt uafhængig af fossile brændstoffer, herunder olie fra Nordsøen.
Indvinding af råolie fra nye felter i Nordsøen og raffinering og afsætning i Danmark er således en
vigtig energiforsynings- og nationaløkonomisk forudsætning for Danmark i en årrække frem.

4.2

Alternativer på råolieterminalen

4.2.1 Alternativ placering

En alternativ placering af de nye anlægsenheder er ikke aktuel, da der er tale om udvidelser inden for området af den eksisterende råolieterminal i Fredericia. Etablering af et nyt anlæg til stabilisering af råolien på en alternativ lokalitet et sted på ledningsstrækket mellem vestkysten (ved
Filsø) og Fredericia findes således ikke hensigtsmæssig ud fra hverken en praktisk, økonomisk eller miljømæssig betragtning. Ligeledes vurderes der ikke at være arealer omkring råolieterminalens eller raffinaderiets områder, der er egnede til placering af tanke eller procesudstyr.
4.2.2 Anlægsdesign

Det betragtede anlægsdesign er fastlagt på baggrund af den procesmæssigt, sikkerhedsmæssigt
og miljømæssigt bedste løsning. Generelt tager anlægsdesignet udgangspunkt i den almindelige
designpraksis indenfor branchen, herunder internationale og nationale normer og standarder
samt Shells interne specifikationer for denne type anlæg. Følgende alternativer inden for anlægsdesignet har været overvejet:


Alternativer for opbevaring af flydende gasser (opbevaringstanke)



Alternativ til den valgte afgasningsmetode



Alternativ gasbehandling (afsvovling)
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Alternativer for opbevaringstanke
Der har været arbejdet med 3 alternativer for opbevaring af de flydende gasser fra gasbehandlingsanlægget (propan, butan og offspec-gas). De tre alternativer omfatter små kugletanke, store
kugletanke og jorddækkede cylindertanke. Detaljer vedrørende de tre alternativer fremgår af Tabel 4-1.
Tabel 4-1 Alternative muligheder for nye lagerfaciliteter
Butantanke
Små kugletanke
Store kugletanke
Jorddækkede tanke

Propantanke

Offspec-tanke

4 stk. á 1.500 m3

4 stk. á 1.000 m3

1 stk. á 1.500 m3

3

3

1 stk. á 1.700 m3

3

1 stk. á 1.500 m3

2 stk. á 3.000 m

3

4 stk. á 1.500 m

2 stk. á 2.000 m
4 stk. á 1.000 m

Som tidligere beskrevet er det de jorddækkede cylindertanke, der forudsættes etableret. Valget
af denne løsning er truffet på baggrund af en afvejning af tekniske, økonomiske, miljømæssige
og sikkerhedsmæssige forhold forbundet med hvert alternativ.
En visualisering, der illustrerer hvorledes alternativet med fx de store kugletanke ville se ud i
landskabet sammenlignet med de nuværende forhold, fremgår af Figur 4-1. De store kugletanke
vurderes at bidrage med det samme visuelle udtryk i landskabet som de små. Visualiseringer af
den valgte løsning fremgår af afsnit 6.4.

Figur 4-1 Visualisering af alternativ løsning med store kugletanke på råolieterminalen. Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold
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Sikkerhedsforholdene for de tre løsninger er blevet analyser ved modelberegning af den stedbundne risiko og samfundsrisikoen. Resultaterne for de to alternativer med kugletanke er illustreret ved henholdsvis iso-risikokurver og F/N-kurver og fremgår af Figur 4-2 og Figur 4-3. Der
henvises til afsnit 5.1 for resultater for jorddækkede tanke og en beskrivelse af den stedbundne
risiko og samfundsrisikoen.

Figur 4-2 Iso-risikokurver for de to fravalgte tankscenarier. Små kugletanke (øverst) og store kugletanke (nederst)
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Det fremgår, at 10-6 iso-risikokurven (orange kurve), der definerer acceptkriteriet, ligger ud over
råolieterminalens område for begge løsninger. Ved begge løsninger ligger kurverne således ind
over Shell Raffinaderiet i øst og syd samt ind over en række virksomheder i vest. Løsningen med
små kugletanke strejfer en beboelse mod nord mens løsningen med de store kugletanke ligger
delvist ind over beboelsen mod nord.
Samfundsrisikoen afbildet som F/N-kurver for de to alternative løsninger fremgår af Figur 4-3.
Det fremgår at begge tankscenarier ligger inde i ALARP-området, hvilket vil sige, at disse løsninger ville være underlagt ALARP-analyser i forbindelse med projektering.

Figur 4-3 F/N-kurver for de to fravalgte tankscenarier. Gul: Små kugletanke. Grøn: Store kugletanke.
Turkis: Øvre grænse af tilladeligt område. Sort: Øvre grænse af ALARP-område

Alternativer for afgasning
To alternativer har været betragtet i relation til procesanlægget til stabilisering af råolien (afgasningsanlægget).
Ved den valgte metode, der er beskrevet i afsnit 3.4.1, foretages afgasning ved forudgående opvarmning inden råolien ledes til afgasningstanken. Ved den alternative metode, der svarer til det
nuværende afgasningsanlæg på råolieterminalen, foretages afgasning uden opvarmning men
med et mindre vakuum i afgasningstanken.
Der er flere årsager til at metoden, hvor afgasningen foretages med forudgående opvarmning af
råolien, er valgt. Metoden vurderes at være forbundet med større fleksibilitet og funktionalitet i
forhold til afgasning med vakuum og vil give en større driftspålidelighed af anlægget.
Herudover sikrer metoden en bedre fuelgas-balance, idet LP- og HP-gas fra oliestabiliseringen og
gasbehandlingen benyttes som fuelgas i den nye hot-oil-ovn på anlægget. Overskudsgassen anvendes således som en del af driften af råolieterminalen og skal dermed ikke afhændes til anden
side. Der er i øvrigt ikke mulighed for at komme af med off-gassen til anden side på nuværende
tidspunkt, hvorfor anvendelsen som en del af processen vurderes at være optimal.
Den valgte metode omfatter som beskrevet etablering af en ny hot-oil-ovn. Denne ovn skulle under alle omstændigheder formentlig etableres, idet der skal anvendes varme i gasbehandlingsanlægget (fraktioneringskolonnerne).
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Den valgte metode er ligeledes forbundet med mindre risiko for at luft trænger ind i afgasningstanken, og at der derved kan dannes en eksplosiv gasblanding.
Endelig er det ikke muligt at købe væskeringpumper i den nødvendige størrelse til generering af
vakuum i den fravalgte løsning.
Etablerings- og driftsomkostningerne vurderes at være i samme størrelsesorden for de to alternativer.
Alternativer for afsvovling
Der har ligeledes været betragtet to alternativer i relation til behandling (afsvovling) af flydende
propan og butan inden opbevaring og eksport.
Ved den valgte metode, der er beskrevet i afsnit 3.4.3, foretages afsvovling ved hjælp at en reaktor med et porøst medie med metaloxid (fx zinkoxid), der reagerer med og binder svovlforbindelser.
Ved den alternative metode bringes det ubehandlede flydende propan eller butan i kontakt med
en kaustisk opløsning (fx NaOH) i kuppeldelen af en ekstraktions-/separationstank, hvorved
svovlbrinten og/eller organiske svovlforbindelser ekstraheres. I separationsdelen af tanken separeres den behandlede propan eller butan efterfølgende fra den kaustiske opløsning. Behandlet
propan eller butan ledes ud af toppen af tanken og føres til opbevaringstankene, mens den brugte kaustiske opløsning ledes ud af bunden.
Den kaustiske opløsning cirkuleres tilbage til ekstraktions-/separationstanken. En del af den
brugte opløsning ledes til en tank for brugt kaustisk opløsning og en tilsvarende ny mængde kaustisk opløsning tilføres systemet fra en tank med ny kaustisk opløsning for at bevare styrken/effekten af den kaustiske opløsning.
Forbruget af kaustisk opløsning til behandlingen forventes at være mellem 0,5 og 1,5 m3 per
time. Kaustisk opløsning vil kunne leveres til råolieterminalen i tankbil og bortskaffes efter fortynding ved injektion i råoliestrømmen, hvorved det vil bundfælde i lagertankene og blive ledt til
råolieterminalens vandbehandlingsanlæg.

4.3

Alternativer på havneterminalen
Alternativ placering af LPG udskibning
Den nuværende LPG-eksport fra raffinaderiet foregår på havneterminalens jetty 1. Under hensyntagen til logistiske begrænsninger på havneterminalen kan der ikke både udskibes LPG fra raffinaderiet og LPG fra råolieterminalen på jetty 1. Efter tilslutning til Hejrefeltet vil det derfor være
nødvendigt at foretage udbygninger på jetty 2 til LPG-eksport. Den samlede LPG-eksport fra raffinaderiet og råolieterminalen vil ligeledes ikke kunne foretages fra jetty 2, hvorfor udskibning af
LPG er nødvendig fra både jetty 1 og jetty 2.
Nedenfor beskrives alternative placeringer for udskibningen af LPG, som er foreslået i forbindelse
med idé-fasen, se også Figur 4-4.
1) Nord for Æbelø (rød markering)
En placering af hele havneterminalen med laste/losse-faciliteter på en nyopført platform/kaj nord
for Æbelø vil medføre konstruktion af nødvendige rørledninger (ca. 28 km) på tværs af sejlrenden
til Lillebælt/Fredericia havn. Ligeledes vil rørledninger skulle lægges på tværs af industriområde
øst for raffinaderiet, boligområderne nord for Ryes Kaserne og videre under militærområde ud i
Lillebælt. Projektet ville skulle inkludere rørledninger for alle de nødvendige produkter, da det ikke er muligt at føre flere forskellige produkter i den samme rørledning uden tankkapacitet ved
kajen. Ønskes flere forskellige produkter pumpet igennem samme rør, skal der være mulighed
for at tage det blandingsvolumen ud, som grænsefladen imellem de 2 produkter genererer (røret
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er hele tiden væskefyldt), fordi denne blanding ikke vil opfylde kvalitetskravene for de aktuelle
produkter.
For at sikre tilstrækkelig vanddybde for råolie-/produktskibene skal der foretages omfattende udgravningsarbejde således, at der er manøvreplads for skibene omkring terminalfaciliteterne. Den
oprindelige placering af raffinaderiet skyldes til dels adgangen til havnefaciliteter med tilstrækkelig vanddybde til den nødvendige skibstrafik.
Det vil også kræve konstruktion af adgangsveje for driftspersonale via Æbelø, idet det er nærmeste fastland.
En facilitet af denne størrelse vil kunne udgøre en negativ visuel påvirkning for området. Ligeledes vil projektet skulle placeres tæt på/indenfor det fredede område omkring Æbelø og vil dermed direkte påvirke et fredet område. Dette alternativ vil i sig selv medføre en ny VVM undersøgelse. Endelig vil et projekt af denne type være meget omkostningstungt og må forventes at koste over 1 -2 milliarder kr.
En lastebøjeløsning, hvor der ikke er bygget et egentligt kajanlæg, vil kræve, at de skibe, der
skal laste/losse produkter/råolie, skal være specialbygget til dette. Der kræves således kraner og
specielt tilslutningsudstyr, som ikke forefindes på de skibe, der besejler havneterminalen i Fredericia. Udover problematikken omkring bestykning af skibene er lastebøjeløsningen ikke egnet til
LPG-lastning, da der ikke forefindes faciliteter til rensning af lasteslangen (nitrogen) således, at
den er gasfri før den kobles af.
2) Ny kaj-facilitet ud for fælleden (grøn markering)
En placering af hele havneterminalen på nykonstrueret jetty/kaj-konstruktion med laste/lossefaciliteter ud for fælleden vil omfatte konstruktion af nødvendige rørledninger (ca. 4 km).
Rørledningerne ville skulle lægges på tværs af industriområdet øst for raffinaderiet, boligområderne nord for Ryes Kaserne og videre under militærområde ud i Lillebælt.
Som beskrevet ovenfor vil en sådan løsning omfatte konstruktion af flere rørledninger til den nye
placering for at sikre en robust og kvalitetssikker løsning. Det nødvendige kajanlæg vil kræve anlæggelse af en mole/bro ud til selve jetty-faciliteterne samt en vej til molen for at muliggøre adgang for driftspersonale. Kravene til vanddybde er ligeledes gældende for dette alternativ, hvilket
vil medføre omfattende udgravningsarbejde.
Disse ændringer vil i sig selv medføre en ny VVM undersøgelse. Et projekt af denne type må forventes at koste i omegnen af ½ - 1 milliard kr.
3) Ny kaj-facilitet ved Trelde (gul markering)
En placering af hele havneterminalen med laste-/lossefaciliteter på en nyopført jetty/kajkonstruktion ved Trelde (placeret øst for Trelde) vil omfatte konstruktion af nødvendige rørledninger (ca. 9 km). Rørledningerne ville skulle lægges på tværs af industriområdet øst for raffinaderiet, boligområderne nord for Ryes Kaserne og videre under militærområdet ud i Lillebælt.
For dette alternativ gælder således de samme problemstillinger, som beskrevet under alternativ
1 og 2.
Området på spidsen af Trelde Næs er fredet område, hvilket begrænser konstruktionen af adgangsveje og i øvrigt de muligheder, der er for at kunne gennemføre projektet på denne placering.
Disse ændringer vil i sig selv medføre en ny VVM-redegørelse. Projektet må forventes at være
dyrere end alternativ 2 pga. af de længere rørledninger.
Fælles for alle disse alternativer er, at de er meget dyre og kræver omlægning/etablering af nye
rørledninger til en ny havneterminal. Desuden vil der skulle etableres omfattende infrastruktur på
det givne sted inklusiv de nødvendige emissionsbegrænsende installationer f.eks. VRU (Vapour
Recovery Unit). En placering af havnefaciliteterne på en af de 3 nævnte alternative placeringer vil
endvidere vanskeliggøre fremtidige udvidelser inklusiv miljømæssige tiltag.
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Yderligere anses placeringen af den nuværende havneterminal ikke som en del af denne VVMredegørelse, fordi den er et lovligt eksisterende anlæg. Projektet omfatter en udvidelse indenfor
området for den eksisterende havneterminal på Skanseodden i Fredericia.
Af ovenstående grunde er ingen af de 3 alternativer blevet valgt.

Figur 4-4 Alternativ placering af udskibning af LPG med angivelse af fredede områder
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5.

SIKKERHEDSFORHOLD

5.1

Råolieterminalen

5.1.1 Generelt

Råolieterminalen er beliggende i et industriområde grænsende op til landlige omgivelser. Terminalen støder i østlig og sydlig retning op til Shell Raffinaderiet. Den nærmeste beboelsesejendom
er beliggende ca. 300 m fra terminalens nordlige skel. Råolieterminalen er indhegnet således, at
det ikke er muligt at komme tæt på proces- og lagerfaciliteter.
Råolieterminalen er ejet af DONG Olierør A/S, der er et datterselskab af DONG Energy. Den daglige drift og vedligehold varetages i dag af Shell med personale ansat på Shell Raffinaderiet.
Tilsyn, drift og vedligehold skal ifølge Rørledningsloven /11/ udbydes, hvorfor der på nuværende
tidspunkt ikke er kendskab til det fremtidige operatørskab efter anlægsudvidelsen.
Råolieterminalen overvåges døgnet rundt af sikkerhedsuddannet personale. Denne overvågning
sikrer, at der kan gribes ind, inden der opstår en uønsket situation i tilfælde af manglende overholdelse af driftsparametrene. Råolieterminalen overvåges i dag fra kontrolcenteret på Shell Raffinaderiet.
Al opbevaring og håndtering af olie, gas og eventuelle kemikalier til processerne foregår i henhold til gældende lovgivning og i overensstemmelse med almindelig praksis inden for branchen,
således at potentielle uheld forebygges.
5.1.2 Sikkerhedsledelse

En vigtig parameter i forebyggelsen mod eventuelle uheld er sikkerhedsledelse. Der er fra DONG
Energys side fokus på at sikre et højt niveau af sikkerhed på råolieterminalen for såvel medarbejdere som for offentligheden.
Sikkerhedsledelsessystemet for råolieterminalen er integreret i DONG Energys ledelsessystem for
kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Sikkerhedsledelsessystemet udmønter sig i nogle procedurer, der
sikrer overholdelse af kravene til et sikkerhedsledelsessystem i henhold til Risikobekendtgørelsen
/13/. Dette omfatter blandt andet konkrete instruktioner og vejledninger vedrørende den praktiske udførelse af sikkerhedsledelse på råolieterminalen.
På råolieterminalen findes hjælpefunktioner til at støtte medarbejderne med de opgaver, der ligger ud over at drive selve anlægget. Endvidere er der en sikkerhedsorganisation tilknyttet råolieterminalen, hvor sikkerhedsmæssige aspekter bliver behandlet.
5.1.3 Forebyggelse

Forebyggelse af potentielle uheld håndteres med forskellig indgangsvinkel alt efter, om det er i
forbindelse med projektering eller i forbindelse med drift af anlægget.
Projektering
Nuværende og fremtidige olie- og gasinstallationer vil blive projekteret og etableret i henhold til
gældende lovgivning og med udgangspunkt i designpraksis indenfor branchen, herunder internationale og nationale normer og standarder samt Shells interne specifikationer for denne type anlæg. Projektering og etablering vil i øvrigt ske under inddragelse af relevant fagekspertise for at
sikre en optimering med hensyn til sikkerhed og designspecifikationer.
De erfaringer, som personalet indhenter ved den daglige drift af råolieterminalen, vil ligeledes
blive inddraget ved projektering og etablering af nye anlæg samt i udbedringer og vedligehold af
det eksisterende.
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Drift
Der er procedure for drift af råolieterminalen, herunder inspektionsprogrammer for anlægget.
Endvidere sikrer udførelse af systematisk vedligehold på alle anlægsinstallationer, at der forebygges mod potentielle uheld. Vedligeholdet suppleres med en tilstandsvurdering af anlægget
hvert 5. år. Vedligeholdelsesarbejdet indbefatter bl.a. kontrol af alle sikkerhedsventiler og kontrol
for korrosion.
Der er defineret områder omkring anlægsinstallationer, hvor der er risiko for mindre lækage af
olie eller gas. I disse områder er der øget opmærksomhed på at minimere antallet af antændelseskilder. Generelt er der stor opmærksomhed på at nedbringe antallet af antændelseskilder på
råolieterminalen.
På det eksisterende anlæg er der gennemført en række tiltag for at forbedre sikkerheden. Eksempelvis er der installeret permanent brandslukningsudstyr i form af vandkanoner (sky chiefs)
på råolieterminalens område og råolietankene er forsynet med skumslukningsudstyr.
Ved anlægsudvidelsen vil det ligeledes være muligt at etablere en række sikkerhedsforbedrende
tiltag, som kan reducere risikoen for uheld på råolieterminalen. Der kan fx etableres et såkaldt
ESD-system, som aktiveres ved brand eller gasudslip. Den endelige beslutning vedrørende etablering af risikoreducerende tiltag vil blive taget i forbindelse med detailprojekteringen af anlægget.
5.1.4 Uheldsrisici

På råolieterminalen forefindes olie og gas, der i værste tænkelige fald kan brænde, hvis det slipper ud i det fri. Der er risiko for, at olie og gas kan slippe ud fra behandlingsanlægget, lagertankene mv.
Varmestrålingen af den antændte olie og gas kan være af en sådan størrelse, at den kan forårsage skade på naboer og privat ejendom omkring ledninger og anlæg. Der er en teoretisk mulighed
for en eksplosion i forbindelse med et udslip. Dette kan ske, hvis en gassky indesluttes i eksempelvis en bygning eller i et større tætpakket område. Da råolieterminalen er spredt ud over et
stort område og strukturen generelt er åben, anses en eksplosion som følge af antændelse af en
gassky i det fri imidlertid ikke som muligt ved procesfaciliteterne.
Erfaringer fra olie- og gasindustrien viser, at uheld med små lækager forekommer og derfor må
anses som realistiske uheld. På råolieterminalen vil denne type uheld i langt overvejende grad
kun berøre selve anlægget og derved ikke berøre naboer og privat ejendom. I meget sjældne tilfælde kan større uheld, som forårsager skade på naboer og privat ejendom, ligeledes forekomme. Her kan fx nævnes uheldet på raffinaderiet i Feyzin (Frankrig) i 1966, hvor en jetbrand i en
LPG-tank eskalerede blandt andet på grund af den daværende manglende erfaring inden for
brandbekæmpelse.
Erfaringsmæssigt er de hyppigste årsager til skader på olie- og gassystemer, der potentielt medfører større uheld, mekaniske fejl, overtryk i forhold til designtryk, fabrikations- og konstruktionsfejl, korrosion/erosion, menneskelige fejl, lækager fra pakninger og udmattelse af konstruktioner. For lagertanke er der ligeledes mulighed for overfyldning af tankene.
Hvis der i værst tænkelige fald skulle ske et udslip af olie eller gas på råolieterminalen, forefindes
der installationer og sikkerhedsuddannet personale til at bekæmpe udslippet og en eventuel
brand.
Der er fare for, at et større uheld fremkommer, hvis der sker et udslip af større mængder råolie
eller gas, eller hvis der opstår en antændelig koncentration af kulbrintedampe inde i en tank eller
beholder. Der kan forekomme følgende typer af uheld: Flashbrand, pølbrand, jetbrand og eksplosion.
Da opbevaringstankene til LPG etableres som jorddækkede tanke, er der ikke risiko for en såkaldt BLEVE (Boling Liquid Expanding Vapour Explosion (Ildkugle)). En BLEVE kan kun opstå, hvis
der forekommer en længerevarende kraftig varmepåvirkning af en tank (oftest en jetbrand eller
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pølbrand). Ved en BLEVE opvarmes væsken i tanken til kogepunktet, og væsken begynder at fordampe. Sikkerhedsventilerne lukker den fordampede væske ud. Når tilstrækkelig væske er fordampet fra tanken, rammer jetbranden den del af tanken, der ligger over den kogende væske.
Metalstrukturen, der ikke længere har en væske til at køle sig indefra, bliver forringet, og på et
tidspunkt kan tankstrukturen fejle. Den resterende væske frigives til omgivelserne, og den fordamper øjeblikkeligt i en eksplosion. For det tilfælde at der er tale om en brandbar væske, antændes tankens indhold af jetbrande. Da tankene på råolieterminalen etableres som jorddækkede tanke, er der ikke risiko for en længerevarende varmepåvirkning, der kan udløse en BLEVE.
5.1.5 Risikoanalyse

Der er gennemført risikoanalyser vedrørende anlægsudvidelsen. Analysen omfatter modelberegninger af den stedbundne risiko, den individuelle risiko samt den samfundsmæssige risiko. Risikoanalysen har haft fokus på personer uden for råolieterminalen (ubeskyttede, tredjepart) og på
Shell Raffinaderiet (beskyttede, tredjepart). Beregningerne er gennemført for alle tre tankscenarier, jf. afsnit 4.2. I dette afsnit refereres til det planlagte tankscenarie, der omfatter jorddækkede cylinderformede tanke. Dette scenarie vurderes overordnet at være forbundet med størst sikkerhed for tredjepart.
Den stedbundne risiko beskriver risikoen for at en person, som befinder sig uafbrudt og ubeskyttet på et givet sted, dør på grund af et uheld. Den stedbundne risiko afbildes som iso-risikokurver
på et oversigtskort, hvor 10-6 iso-risikokurven definerer acceptkriterium. De modellerede isorisikokurver for råolieterminalen efter anlægsudvidelsen ved etablering af jorddækkede tanke
fremgår af Figur 5-1.

Figur 5-1 Iso-risikokurver for anlægsudvidelsen med jorddækkede tanke
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Med de gennemførte modelberegninger ligger 10-6 iso-risikokurven (orange kurve) for de jorddækkede tanke således lidt ud over råolieterminalens eget område. Det fremgår således af Figur
5-1, at kurven ligger ind over Shell Raffinaderiet i øst og syd. Mod vest og nord rækker kurven
ikke ud over råolieterminalens område. Inden for 10-6 iso-risikokurven må der som udgangspunkt
ikke forefindes følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, forretninger, hoteller
med overnatning eller steder, hvor der opholder sig mange mennesker. En realisering af projektet vil ikke være i konflikt hermed.
På Figur 5-2 er der foretaget en sammenligning af iso-risikokurverne (10-6 kurven) for den nuværende situation og situationen efter anlægsudvidelsen. Risikoen i forbindelsen med den nuværende situation er vurderet i forbindelse med opdateringen af den eksisterende sikkerhedsrapport for
råolieterminalen. Risikoen for den fremtidige situation fremgår ovenfor (se Figur 5-1).

Figur 5-2 Iso-risikokurver (10-6). Blå kurve: Nuværende situation. Orange kurve: Efter anlægsudvidelsen

Det fremgår af Figur 5-2 at iso-risikokurverne for situationen før og efter udvidelsen er næsten
ens. Udstrækningen af iso-risikokurven for den fremtidige situation er en smule mindre end for
den nuværende situation selvom der er installeret mere udstyr. Dette skyldes primært, at de nye
LPG tanke er jorddækkede, hvorved risikoen fra disse tanke er minimeret, og at der er benyttet
opdateret uheldsstatistisk for, hvor ofte der forekommer et udslip fra de enkelte udstyrsdele.
Overordnet vurderes sikkerhedsniveauet for den nuværende situation således opretholdt efter installationen af det nye udstyr.
I praksis er personer kun eksponeret for risiko i et lille tidsrum af døgnets timer, hvilket indgår i
beregningen af den individuelle risiko. Disse beregninger indikerer, at acceptkriteriet for den individuelle eksponering på 10-6 per år kun overskrides inde på Shell Raffinaderiets område. Det skal
i den sammenhæng bemærkes, at hvis Shell bliver operatør på det udvidede anlæg, vil Shell Raffinaderiets interne acceptkriterier gælde, idet Shell Raffinaderiet da ikke er at betragte som tredjepart.
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Samfundsrisikoen fastsættes ved en såkaldt F/N-kurve og beskriver sandsynligheden for at et
vist antal mennesker på samme tid dør som følge af et uheld. Vurderingen af den samfundsmæssige risiko foretages ud fra tre forskellige områder, inden for hvilke F/N-kurven kan ligge; et acceptabelt område, et ALARP-område og et uacceptabelt område. I det acceptable område er samfundsrisikoen tilladelig og i det uacceptable område kan projektet ikke tillades. I ALARP-området
skal det demonstreres, at anlægget som helhed følger ALARP-princippet (as low as reasonable
practicable) om at nedsætte risikoen så meget, som det er praktisk og økonomisk muligt, for at
samfundsrisikoen er tilladelig. Dette medtages i givet fald i en samlet vurdering af projektet efter
proportionalitetsprincippet.
F/N-kurven for råolieterminalen efter anlægsudvidelsen ved etablering af jorddækkede tanke
fremgår af Figur 5-3. Det fremgår, at F/N-kurven for de jorddækkede tanke ligger i det tilladelige
område.

Figur 5-3 F/N-kurve for ubeskyttede personer ved etablering af jorddækkede tanke. Blå: F/N-kurve.
Turkis: Øvre grænse af tilladeligt område. Sort: Øvre grænse af ALARP-område

I forbindelse med risikoanalysen er der foretaget en vurdering af risikoen for at et uheld på råolieterminalen skal sprede sig til områder uden for terminalens hegn (eskalation/dominoeffekt) –
herunder Shell Raffinaderiet. Analysen viser, at der er mulighed for eskalation uden for hegnet.
Et betydeligt bidrag til en potentiel eskalation kommer imidlertid fra det eksisterende anlæg. De
planlagte LPG-lagertanke vil ikke forårsage direkte eskalation uden for hegnet.

5.2

Shell Havneterminal
Tilslutningen til Hejrefeltet vil medføre en ændring i forhold til den eksisterende virksomhed i
form af mindre anlægsarbejde på havneterminalen, men ikke en væsentlig ændring i forhold til
raffinaderidriften eller oplagringskapaciteten.
Aktuelt er risikoen ved LPG-udskibningen på havneterminalen dækket af Shell Raffinaderiets
godkendte sikkerhedsrapport fra september 2008, men risikomyndighederne har bedt Shell om
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at dokumentere, hvilken effekt Hejreprojektet vil have i forhold til det nuværende risikobillede,
samt at opdatere sikkerhedsrapporten.
Til den opdaterede risikovurdering har Shell efter accept fra Beredskabsstyrelsen anvendt den
metode som de hollandske risikomyndigheder kræver til lignende undersøgelser. Metoden er mere konservativ end flere andre metoder og den foreskriver, at nogle bestemte konsekvenser vurderes: Eksplosion, stikflammebrand og flash fire. Det skal bemærkes, at BLEVE-scenariet for skibe er en af de konsekvenser, der ikke vurderes. BLEVE-scenariet på land, ved LPG-oplagring eller
ved LPG-transport i lastbiler, er en velkendt men stadig meget usandsynlig hændelse. Derimod er
en BLEVE aldrig indtruffet på et gasskib, og et BLEVE-scenario på skibe anses for at være ekstremt usandsynligt, på grund af at skibet ligger i vandet, der udgør et fortrinligt kølemedium, og
derfor modvirker at den flydende gas i skibets tanke begynder at koge.
I risikovurderingen er den individuelle stedbundne risiko blevet beregnet og afbildet som isorisikokurver, hvor 10-6 iso-risikokurven definerer acceptkriteriet.
Den individuelle stedbundne risiko er beregnet for forskellige kombinationer af LPGeksportmængder og udskibningssteder. Den aktuelle situation med LPG-udskibning fra jetty 1
(case 1) og en teoretisk "worst case" situation, hvor den aktuelle LPG-mængde + den øgede
LPG-mængde fra Hejreprojektet udskibes fra jetty 1 (case 2). Case 2 er teoretisk, idet jetty 1 ikke har kapacitet til at håndtere en større LPG-udskibning end den aktuelle situation. I praksis vil
den øgede LPG-udskibning fra Hejreprojektet skulle udskibes fra jetty 2 (råoliekajen), således at
jetty 1 og 2 vil blive brugt (altså en mellemting mellem den aktuelle case 1 og den teoretiske case 2). Case 2 er en "worst case" situation, da jetty 1 ligger tættere på byområdet. Til beregning
af risikoen er det dog hensigtsmæssigt at betragte "worst casen", ud fra den betragtning at risikovurderingen bør være konservativ. I det aktuelle tilfælde har dette betydning for det tidsrum,
hvor uheldet vil kunne indtræffe, men ikke for uheldets udstrækning (konsekvensafstand).
For den teoretiske "worst case" situation (case 2) viser beregningerne, at 10-6 iso-risikokurven
får en lidt større udbredelse sammenlignet med den aktuelle situation (case 1). Iso-risikokurven
ligger stadig indenfor hegnet, på nær udbredelsen mod vest (Syretrekanten), som kurven nu
dækker fuldstændigt, og forskellen i risikobilledet mellem case 1 og case 2 er meget beskeden.
Når der samtidig tages højde for at case 2 er et teoretisk "worst case" scenarie, vurderes det
sammenfattende, at der ikke sker en væsentlig ændring i risikobilledet på grund af de ændringer
i LPG-eksport som Hejreprojektet vil medføre. Iso-risikokurver for case 2 fremgår af Figur 5-4.
Inden for 10-6 iso-risikokurven må der som udgangspunkt ikke forefindes følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, forretninger, hoteller med overnatning eller steder, hvor der
opholder sig mange mennesker. En realisering af projektet vil ikke være i konflikt hermed.
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Oversigtskort der viser afstand
mellem Shell Havneterminal og
Strib (Fyn)

Figur 5-4 Iso-risikokurver for Case 2: Aktuel LPG-udskibning + øget LPG-mængde fra Hejreprojektet udskibet fra jetty 1

Som et tillæg til den hollandske model er der tillige foretaget en beregning af samfundsrisikoen
illustreret ved hjælp af en F/N-kurve for de områder, der ligger tæt på havneterminalen, jf. Figur
5-5. Disse områder dækker: Kastellet, boligområdet nord for Kastellet (Falstersgade og dele af
Oldenborgsgade, Kongensgade samt Dronningensgade), Musicalakademiet, samt en mulig bebyggelse på Kemira grunden, indenfor rammerne af den gældende kommuneplan (Virksomheder
i miljøklasse 3-6).
Samfundsrisikoen ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium for både den eksisterende LPG-udskibning (case 1) som for worst-case scenariet (case 2), som illustreret på nedenstående F/N-kurve.
Det vurderes sammenfattende, på baggrund af resultaterne af beregningerne af den individuelle
risiko og af samfundsrisikoen, at den forhøjede LPG-udskibning som følge af Hejreprojektet kun
vil medføre en mindre ændring i forhold til det nuværende risikobillede i området omkring havneterminalen.
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Figur 5-5 Illustration af F/N-kurver for case 1 og 2 der viser, at begge cases ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium (Grøn linje). Området imellem den grønne og røde linje er ALARP-området,
og såfremt kurven ligger over den røde linje er samfundsrisikoen uacceptabel.

5.3

Planlægning omkring risikovirksomheder
I Miljøministeriets cirkulære nr. 37 /19/ udlægges generelt en planlægningszone omkring alle
virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen /13/ på 500 meter. Inden for denne zone er
kommunalbestyrelsen (planmyndigheden) forpligtet til at inddrage hensynet til risikoen for større
uheld i planlægningen forud for fastsættelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan.
Der er i forbindelse med dette projekt lavet en konkretisering af denne generelle udlægning både
i forhold til råolieterminalen og havneterminalen. Konkretiseringen beror på den samlede risiko
for et større uheld fra virksomheden efter en realisering af projektet og tager udgangspunkt i
konsekvensafstande for værst mulige uheld (maksimal konsekvensafstand). Værst mulige uheld
er karakteriseret ved det uheld, der har den største konsekvensafstand, og som har en hyppighed større end eller lig 10-9 (en per en milliard). På grund af en virksomheds arealmæssige udstrækning vil denne konkretisering kunne resultere i, at afgrænsningen af planlægningszonen
bygger på flere uheldsscenarier og derfor ikke nødvendigvis udgør samme afstand på alle sider af
virksomheden.
Planlægningszonen for råolieterminalen og havneterminalen fremgår af henholdsvis Figur 5-6 og
Figur 5-7.
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Figur 5-6 Planlægningszone (område 2) for området omkring råolieterminalen

Figur 5-7 Planlægningszone (Område 2) for området omkring havneterminalen
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Inden for planlægningszonen kan der planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en
vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. Dog kan der ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation.
Bygningskonstruktion, -anvendelse og -indretning i overensstemmelse med eksisterende planlægning skal ske på en sådan måde, at den samfundsmæssige risiko ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium.
Endelig må nye anlæg ikke medføre øget risiko for dominoeffekt.
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6.

MILJØPÅVIRKNINGER, RÅOLIETERMINAL

6.1

Generelt
I dette afsnit redegøres for de potentielle virkninger på miljøet som følge af anlægsudvidelsen på
råolieterminalen i Fredericia. En virkning defineres i denne sammenhæng som miljøeffekten efter
etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger. I kapitel 8 følger en beskrivelse af de planlagte
afværgeforanstaltninger. Følgende emner vil blive behandlet i hvert sit afsnit:













Planforhold
Natur
Landskab
Kulturarv
Friluftsliv
Støjniveau
Luftkvalitet
Jord- og grundvand
Spildevand og overfladevand
Affald
Trafik
Socioøkonomi

I afslutningen af hvert afsnit gives en vurdering af den samlede betydning af summen af virkninger af anlægsændringen på det pågældende emne. Den samlede betydning omfatter en evaluering af virkningernes intensitet, udbredelse og omfang og er kategoriseret som ”Ingen”, ”Mindre”,
”Moderat” og ”Væsentlig” betydning. Både anlægsfase og driftsfase betragtes.
De potentielle virkninger er inden for hvert emne blevet identificeret primært på baggrund af de
aktiviteter, som er beskrevet i projektbeskrivelsen, jf. kapitel 3 i denne rapport.
Endelig opsummeres alle vurderingerne sidst i kapitlet i afsnit 6.14, jf. Tabel 6-4.

6.2

Planforhold
Planforhold inden for fysisk planlægning samt lovgivningsmæssige bindinger, der har relevans for
projektet beskrives på baggrund af materiale og oplysninger fra henholdsvis Danmarks Miljøportal, Fredericia Kommuneplan 2009-2021 samt national og international lovgivning og regulering.
Den fysiske planlægning fastlægger rammerne for arealanvendelsen – både i byen og i det åbne
land. Bevarelse af byernes kvaliteter, hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur,
landskaber og kyster skal vægtes højt i planlægningen /24/.

6.2.1 Statslige planer og international lovgivning

Følgende statslige planer regulerer den fysiske planlægning i relation til beskyttelsen af natur og
miljø. Her tænkes på Miljømålsloven, der implementerer dele af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet i dansk lovgivning.


Vandrammedirektivet fra 2000 har til formål at sikre vandkvaliteten i vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand gennem fastsættelse af en række konkrete miljømål.



Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at sikre den biologiske mangfoldighed inden for EU
ved at bevare naturtyper og tilhørende plante- og dyrearter i EU. Til dette formål er der bl.a.
udpeget en række særlige bevaringsområder – de såkaldte EF-Habitatområder.



Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområder inden for EU.
Disse områder er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og
planter, som er vurderet at have betydning for EU /26/. Hvert EF-Habitatområde er udpeget
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for at beskytte og bevare en række bestemte naturtyper samt dyre- og plantearter. Disse naturtyper og arter udgør tilsammen EF-Habitatområdets udpegningsgrundlag.


Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af de såkaldt habitatområder endvidere en mere generel beskyttelse af en række arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, som
gælder også uden for Natura 2000-områdets grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og siger, at ”der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer
m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter”, og dette gælder selv uden for EF-Habitatområderne /23/.

6.2.2 Kommuneplan Fredericia 2009-2021

I kommuneplanen ligger råolieterminalen i byzonen inden for et område, der er udpeget område
for virksomheder med særlige beliggenhedskrav under betegnelsen ”Raffinaderiet” /25/. For dette område gælder følgende overordnede retningslinjer.
Fredericia Nord, (raffinaderi mm.): Området anvendes i dag til olieraffinaderi og olieoplag. Området er ved rørforbindelse forbundet med oliefelterne i Nordsøen og med udskibningsterminalen på
Fredericia Havn. Området er af national og regional interesse og forbeholdes til raffinaderivirksomhed. Miljøpåvirkningerne fra området er luftforurening, støj og risiko for ulykker. Området indeholder uudnyttede arealer, der forbeholdes til eventuelle anlægsudvidelser eller beslægtede
virksomhedstyper.
Kommuneplanforholdene i området omkring råolieterminalen fremgår af Figur 6-1. På Figur 6-2
ses råolieterminalens lagertanke med Shell Raffinaderiet i baggrunden set fra nordvest.

Figur 6-1. Kommuneplanforhold omkring råolieterminalen i Fredericia
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Figur 6-2 Råolieterminalens lagertanke i forgrunden og Shell Raffinaderiet i baggrunden

6.2.3 Lokalplanramme Fredericia Nord

Råolieterminalen ligger i den nordlige del af Fredericia og indgår i lokalplanrammen for området
kaldet ”Fredericia Nord” som delområde N.E.3A.
En del af området er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvorfor der er udlagt
en konsekvenszone på 500 m omkring arealet. Inden for konsekvenszonen kan der ikke udlægges arealer til miljøfølsomme anvendelser, før det er dokumenteret, at miljøforholdene er acceptable.
Delområde N.E.3A må anvendes til virksomheder, som kan give anledning til betydelig påvirkning
af omgivelserne, dvs. virksomhedsklasserne 4-7. Området forbeholdes til raffinaderivirksomhed
eller beslægtede virksomhedstyper. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimum 60 og der må
bygges op til to etager med en max højde på 42 meter.
6.2.4 Lokalplaner

Råolieterminalens område er ikke lokalplanlagt.
Omkring råolieterminalen er der følgende lokalplanlagte områder:





Losseplads mod nord (LP 25: Losseplads ved Vejlby)
Erhvervsområder mod vest (LP 104: Erhvervsområde ved Vejlbyvej, Byplanvedtægt, B39:
Erhverv mellem Jernbanen/Vejbyvej/Vestre Ringvej)
Erhvervsområder mod øst (B16: Erhvervsområde ved Treldevej mm.).
Rekreative områder mod syd (LP 30: kolonihaveområdet ved Randalen, LP 4: kolonihaveområde ved Egeskovvej). For sidstnævnte lokalplan findes endvidere et nyt lokalplanforslag (LP
258, der fortsat fastholder anvendelsen til rekreative formål).

6.2.5 Kystnærhedszonen

Råolieterminalen er ikke omfattet af bestemmelserne i planloven vedrørende kystnærhedszonen,
idet terminalen ligger i eksisterende byzone, og dette område ikke er kystnært byzoneområde.
6.2.6 Øvrige plantemaer

De øvrige relevante plantemaer fra Fredericia Kommuneplan beskrives efterfølgende i de respektive fagkapitler. Det drejer sig bl.a. om områder med landskabelige værdier, lavbundsarealer,
geologiske værdier, kulturmiljøer, biologiske værdier, grundvandsinteresser mv.
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6.2.7 Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt
deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes tilstand. Der skal søges dispensation hos Fredericia Kommune for at ændre tilstanden af § 3 beskyttede arealer.
Bygge- og beskyttelseslinjer
I det danske landskab er der udlagt beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder, visse kirker, strande, visse søer og åer samt visse skove. Beskyttelseslinjerne i området ved råolieterminalen administreres af Fredericia Kommune, hvor der kan søges om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer. Strandbeskyttelseslinjen
administreres af statens miljøcentre.
6.2.8 Museumsloven

Museumsloven har blandt andet til formål at sikre kulturarven, og arkæologiske forundersøgelser
indgår i planlægningen af anlægsprojekter mv. /27/.
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, genstande og monumenter og den
sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Museumsloven beskytter også ikke-fredede, skjulte fortidsminder og arkæologiske levn ligesom
sten-, jorddiger og lignende er beskyttet heraf. For disse diger gælder, at der ikke må foretages
ændring i tilstanden uden dispensation, der kan gives af Fredericia Kommune.
Det ansvarlige kulturhistoriske museum er Vejle museum. Ifølge museumsloven skal de arkæologiske museer kunne give planmyndigheder, bygherrer o.a. svar på, om et bestemt areal formodes at indeholde fortidsminder, der vil blive ødelagt ved et evt. anlægs- eller jordarbejde.

6.3

Natur
Naturindholdet i nærområdet til råolieterminalen er kortlagt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Miljøportal /30/ samt feltbesigtigelser. Kortlægningen omfatter Natura 2000-områder, § 3
beskyttede områder samt udpegede naturområder.

6.3.1 Eksisterende forhold

Der findes ingen Natura 2000-områder inden for en radius af 5 km fra råolieterminalen. De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Røjle Klint og Kasmose Skov (H95) beliggende ca. 6 km
mod sydøst, Munkebjerg Strandskov (H68) beliggende ca. 11 km mod nordvest og Lillebælt
(R15, F47, H96) beliggende ca. 12,5 km mod syd.
I nærområdet til råolieterminalen forekommer ingen udpegede naturområder. Det største sammenhængende naturområde i nærheden af råolieterminalen er Rands Fjord og dens omgivelser,
der ligger ca. 2 km mod nordvest. Desuden ligger der fire meget små § 3-beskyttede søer nord
for Ydre Ringvej/Ryttergrøften.
Disse søer samt andre vandhuller i nærområdet, der er potentielle levesteder for bilag IV arter,
blev eftersøgt ved feltundersøgelser i april 2010. På Figur 6-3 fremgår besigtigede lokaliteter.
Der blev ikke fundet padder eller vandsalamander i nogen vandhuller, men enkelte vurderes som
egnede levesteder på grund af vandhullernes udformning med flade brinker, solåbne overflader
samt fin sumpvegetation, der tyder på forholdsvist rent vand. Kun to af disse vandhuller (lokalitet 1 og 2) ligger i nærheden af den del af råolieterminalen, hvor der planlægges anlægsarbejde.
Lokaliteterne berøres imidlertid ikke ved aktiviteterne.
Fredericia Kommune har oplyst, at der kan forekomme markfirben på råolieterminalens område.
Arten er eftersøgt ved samme feltbesigtigelse i april 2010 på de områder af råolieterminalen,
hvor der planlægges anlægsarbejde. Eftersøgningen viste dog ingen forekomst af markfirben,
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men det vurderes, at lokaliteterne alle indeholder egnede levesteder for arten i form af åbne solbeskinnede sten- og grusdynger samt partier med urtevegetation. Det kan derfor ikke udelukkes,
at arten findes i området.
Det vurderes, at råolieterminalen kan udgøre et potentielt levested for bilag IV arter af flagermus, men der inddrages ikke potentielle fouragerings- og rasteområder for disse arter i forbindelse med de planlagte anlægsaktiviteter.

Figur 6-3 Lokaliteter hvor markfirben er blevet eftersøgt samt besigtigede vandhuller

6.3.2 Påvirkninger

Der sker ingen påvirkning af Natura 2000-områder, § 3-områder eller udpegede naturområder i
hverken anlægs- eller driftsfasen, da al aktivitet sker inden for råolieterminalens område.
Der vurderes ligeledes ikke at være risiko for påvirkning af vandhullerne i nærheden af råolieterminalen, hvoraf nogle kan være potentielle levesteder for padder listet som bilag IV-arter på habitatdirektivet.
Da selve området for anlægsaktiviteter kan være levested for bilag IV-arten markfirben kan påvirkning i anlægsfasen p.t. ikke udelukkes. Derfor vil arten blive eftersøgt endnu en gang forud
for anlægsfasen, og hvis arten registreres, vil der blive taget hensyn ved at undgå anlægsarbejde
i yngleperioder.
Ingen øvrige bilag IV-arter forventes at blive berørt af anlægsaktiviteterne.
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6.4

Landskab og visuelle forhold
De landskabelige forhold er kortlagt med udgangspunkt i de kommunale udpegninger af landskabelige interesser (tidligere regionale udpegninger, status af landsplandirektiv). Der er tillige foretaget feltarbejde med fotografering, registrering og indgående gennemgang af luftfotos.

6.4.1 Eksisterende forhold

Råolieterminalen ligger i et eksisterende erhvervsområde, med industrielle anlæg i stor skala,
herunder bl.a. Shell Raffinaderiet på nabogrunden mod øst og syd. Mod vest anvendes arealerne
ligeledes til forskellige industrielle formål. Selve råolieterminalen er omgivet af et græsbevokset
voldanlæg.
Råolieterminalen indgår som en del af et større visuelt sammenhængende hele med Shell Raffinaderiet og udgør en meget stor og markant visuel påvirkning af landskabet i kraft af dels sine
store arealer alene, ca. 75 ha og dels med sine store geometriske volumener. Også de store industrier vest for Vejlbyvej er visuelt dominerende i området.
Landskabet umiddelbart nord for anlægget er karakteriseret ved et relativt fladt landbrugslandskab med åbne marker i mellemskala, opdelt af levende hegn og enkelte bevoksninger. Længere
mod nord og nordvest fortsætter landskabet mod Rands Fjord, med mere bløde, let kuperede
former mod vandet. Rands Fjord er udpeget som værdifuldt landskab. Landsbyen Egeskov ligger
nordøst for råolieterminalen og mod nordvest ligger Vejlby, der omfatter en mindre samlinger af
huse. Herudover ligger der spredte gårde i landbrugslandskabet. Åbenheden af markerne opleves
kun glimtvis de steder, hvor der er frit indkig til markerne, da de levende hegn har en visuel
skærmeffekt.
Mod øst og syd vender råolieterminalen som nævnt ind mod Shell Raffinaderiet, der er karakteriseret ved procesudstyr og diverse større tankanlæg. Længere mod syd afgrænses Shell Raffinaderiet af et smalt markareal og endvidere af indfaldsvejen Vestre Ringvej, som med sin tætte og
høje randbeplantning af træer skærmer for indkig til anlæggene. Syd herfor har landskabet karakter af mere rekreativ anvendelse i form af Randal Skov, som skaber afstand til boligområderne ved Thulesvej og Kristiansundsvej.
6.4.2 Påvirkninger

Som følge af, at alle aktiviteter sker inden for råolieterminalens eksisterende områder, vil der ikke ske fysisk påvirkning af de landskabelige forhold, og der vurderes ikke at være naturmæssige
konflikter ved udbygningen af råolieterminalen.
Anlægsændringen vil imidlertid medføre visuelle påvirkninger i landskabet, idet det nye procesudstyr, herunder primært de procesenheder og den nye flare, vil ændre anlæggets visuelle udtryk i landskabet.
Der er derfor foretaget vurderinger af de visuelle påvirkninger af anlægsudvidelsen med udgangspunkt i en række fotos af de eksisterende forhold fra forskellige udvalgte positioner i landskabet samt visualiseringer, der illustrerer hvorledes anlægsudvidelsen vil se ud i landskabet. Visualiseringerne er både foretaget ved dagslys og om natten. Visualiseringspunkter og retninger
er vist på Figur 6-4. Visualiseringspunkterne er udvalgt efter feltbesigtigelser i nær og fjernområdet samt i koordination med Fredericia Kommune.
Der er taget udgangspunkt i en LPG tankbestykning med 9 jorddækkede cylindertanke med voluminer fra 1.000 m3 til 1.500 m3, jf. afsnit 3.4.6, som planlægges etableret.
Fra fjernområdet er det eksisterende anlæg i meget begrænset omfang synligt, på grund af terrænet i det omkringgivende landskab. Mens der i nærmiljøet er meget fladt, er landskabet i det
nordlige fjernmiljø mere kuperet. Således skaber terrænet visuelle barrierer, der betyder, at anlægget ofte kun er erkendeligt i kraft af den eksisterende 60 m høje flare på Shell Raffinaderiet.
Fra Egeskovvej langs Rands Fjord ses råolieterminalen ikke, kun Shell Raffinaderiets bagvedliggende høje skorsten er her synlig.
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Figur 6-4 Visualiseringspunkter og retninger

Det er ligeledes ikke muligt at se råolieterminalens procesudstyr eller lagertanke fra østlige eller
sydlige retninger på grund af beplantning langs Egeskovvej og Vestre Ringvej samt Shell Raffinaderiets procesudstyr og lagertanke og endelig landskabets generelle fald mod syd og øst. På Figur 6-5 fremgår udsynet ved færdsel på Vestre Ringvej syd for Shell Raffinaderiet.

Figur 6-5 Udsyn på Vestre Ringvej syd for raffinaderiet
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I vestlig retning vil de største visuelle ændringer kunne registreres i nærområdet langs Vejlbyvej
og i nordlig retning langs Ydre Ringvej.
De eksisterende og fremtidige visuelle forhold i dagslys er illustreret på Figur 6-6 til Figur 6-8 ved
førfotos og visualiseringer af det fremtidige anlæg.
Langs Vejlbyvej vil den primære visuelle forandring hidrøre fra udvidelsens 9 nye jorddækkede
tryktanke, der vil fremstå som en græsbevokset jordvold med en højde på ca. 8,5 m bag den eksisterende jordvold. Dette gælder for både vue’et set fra Vejlbyvej syd og fra krydset Vejlbyvej/Ydre Ringvej. De omgivende, eksisterende cylindertanker til råolie er 20,5 m høje. Den nye
flare og de nye proceskolonner vil være synlige bag ved de nye og eksisterende lagertanke.
Ved valget af overjordiske cylindertanke med højder på op til 20 m, vil anlægget med udvidelsen
fremstå som en lukket flade bag den eksisterende jordvold, se visualisering i afsnit 4.2 om alternativer på råolieterminalen.
Set fra nord, fra Ydre Ringvej, vil den nye degasser enhed og skorstenen på den nye hot-oil-ovn
kunne ses mellem de eksisterende to cylindertanke. Den nye flare vil være synlig fra nærmiljøet
og fra mellemdistancen.

Figur 6-6 Visualiseringspunkt A, Råolieterminalen set fra Vejlbyvej i nordøstlig retning. Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold
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Figur 6-7 Visualiseringspunkt B, Råolieterminalen set fra krydset Vejlbyve/Ydre Ringvej i sydøstlig retning. Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold
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Figur 6-8 Visualiseringspunkt C, Råolieterminalen set fra Ydre Ringvej i sydlig retning. Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold

De eksisterende og fremtidige visuelle forhold om natten er illustreret på Figur 6-9 og Figur 6-10
ligeledes ved førfotos og visualiseringer af det fremtidige anlæg. Fotovinklen for visualiseringspunkt B om natten (Figur 6-10) svarer ikke nøjagtigt til fotovinklen i dagslys (Figur 6-7), da en
lysmast forhindrede natfotografering. Punktet er derfor rykket ca. 10 m mod syd.
Efter mørkets frembrud fremstår anlægget med sin oplysning som en relativt dominerende væg i
vejrummet langs Vejlbyvej. Set i forhold til det eksisterende anlægs belysning er det imidlertid
en begrænset påvirkning nyanlægget bidrager med og nogle steder vil anlægsudvidelsen med de
nye jorddækkede tanke tilmed reducere lyspåvirkningen fra bagvedliggende procesudstyr. Det
samme forhold gør sig gældende fra Ydre Ringvej. Den største lysmæssige påvirkning stammer i
forvejen fra Shell Raffinaderiet. I det umiddelbare nærmiljø og det lidt fjernere vil pilotflammen i
den nye flare være den væsentligste og mest synlige lyspåvirkning.
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Figur 6-9 Visualiseringspunkt A, Råolieterminalen set om natten fra Vejlbyvej i nordøstlig retning.
Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold
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Figur 6-10 Visualiseringspunkt B, Råolieterminalen set om natten fra Ydre Ringvej i sydlig retning.
Øverst: Eksisterende forhold. Nederst: Fremtidige forhold

På baggrund af de gennemførte feltbesigtigelser og visualiseringen vurderes det samlet, at udvidelsen af råolieterminalen kun vil få mindre betydning for det visuelle miljø set i forhold til stedets karakter generelt og det store hele, som terminalen sammen med Shell Raffinaderiet udgør.
Relativt udgør udvidelsen af råolieterminalen en meget begrænset visuel ændring i forhold til områdets allerede eksisterende store, dominerende anlæg og industrielle karakter.

6.5

Kulturarv
De fredede områder og områder med kulturel værdi omkring råolieterminalen er kortlagt på baggrund af oplysninger fra Danmarks miljøportal /30/ samt Danmarks Naturfredningsforening /28/.
Oplysninger om arkæologiske fund er indhentet fra Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund og
Fortidsminder /29/.
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Figur 6-11. Fredede områder, fortidsminder, bevaringsværdige bygninger og arkæologiske fund

6.5.1 Eksisterende forhold

Landskabet omkring Rands Fjord nord for råolieterminalen er fredet med det formål "at bevare
arealernes tilstand med den usædvanlig rige koncentration af værdier af såvel landskabelig som
videnskabelig art". Området er også udpeget som kulturmiljø jf. den tidligere regionplan for Vejle
Amt. Området ligger ca. 2 km nord for råolieterminalen.
Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger tæt på råolieterminalen, men et hus beliggende ca. 1,4 km nordøst for terminalområdet på Ryttergrøftvejen 44 er fredet. Der er ingen
fredede fortidsminder i nærheden af råolieterminalen.
I henhold til museumsloven /27/, er der gennemført arkivalsk kontrol med henblik på at sikre de
arkæologiske forundersøgelser således, at eventuelle nye fund kan blive registreret forinden anlægsprojektet udføres. Vejle Museum (VKH), der er ansvarlig for bl.a. Fredericia Kommune, er i
den forbindelse kontaktet.
Ved tidligere arkæologiske undersøgelser af området ved råolieterminalen er der fundet tre gravhøje af usikker datering. Fundtætheden er i øvrigt lav i omgivelserne nord og vest for Fredericia,
jf. Figur 6-11.
Vejle Museum har oplyst, at der skal gennemføres forundersøgelser af området, hvor gravhøjene
er registreret.
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6.5.2 Påvirkninger

Inden anlægsfasen igangsættes foretages arkæologiske forundersøgelser til kortlægning af anlægsområdets kulturhistoriske værdi, i henhold til kravet fra Vejle Museum. På baggrund af undersøgelsen fastlægges om eventuelle fortidsminder berøres af anlægsarbejdet.
Hvis der i øvrigt findes spor af fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, standses arbejdet
i henhold til Museumslovens § 27 stk. 2, i det omfang arbejdet berører fortidsmindet. Fortidsmindet anmeldes straks til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der i dette tilfælde er Vejle Museum.
På det nuværende grundlag kan der således ikke gøres yderligere konklusioner vedrørende potentiel påvirkning af kulturarv som led i anlægsudvidelsen.

6.6

Friluftsliv
De rekreative faciliteter, herunder friluftslivet, i området er kortlagt ved hjælp af internetsøgning,
gennemgang af luftfotos samt gennemgang af Kommuneplan 2009-2021 for Trekantområdet.

6.6.1 Eksisterende forhold

Udlagte områder med friluftslivsformål fremgår af Figur 6-12.

Figur 6-12 Områder med friluftslivsformål

Syd for råolieterminalen afgrænses et areal af Vestre Ringvej mod nord, Thulesvej mod syd,
Egeskovvej mod øst og baneområdet mod vest. Området kaldes Randal Skov, og er en nyanlagt
skov, hvor de første træer blev plantet i 1983. Adgangen sker typisk fra Egeskovvej ved vandtårnene, og på området findes blandt andet en naturlegeplads og en kunstig sø. Det rekreative om-

67

råde hænger sammen med det lidt mindre område Nyskov, der ligger øst for Egeskovvej. Her
findes blandt andet en kunstig bakke med udsigt over Fredericia. Af kommuneplanen fremgår, at
der er planlagt et stiforløb fra det vestlige Fredericia mod øst, gennem den sydlige del af Randal
Skov/Nyskov til stranden ved Kirstinebjerg Skov.
Sydvest for Nyskov ligger KFUM-Parken, som er en række boldbaner, der benyttes af lokale fodboldklubber. Sydøst for råolieterminalen ligger Haveforeningen Nørrelyst/Randalhaven, der omfatter 140-150 kolonihaver. De rekreative interesser er begrænsede nord for råolieterminalen,
der primært udgøres af landbrugsjord. På Ryttergrøftvej 1 nord for terminalen ligger dog et
speedwaycenter.
6.6.2 Påvirkninger

Der forventes ingen påvirkninger på fritidsanlæg eller fritidsområder, stiforbindelser m.v. i hverken anlægsfasen og driftsfasen. Alt anlæg sker inden for råolieterminalens område og det ændrede støjbillede (se afsnit 6.7) og de øgede emissioner til luften (se afsnit 6.8) vurderes ikke at
ville medføre påvirkning af de rekreative faciliteter i området.

6.7

Støj
Med anlægsudvidelsen vil der både blive tilført nye og fjernet eksisterende støjkilder på råolieterminalen. Der er derfor foretaget kortlægning af det eksisterende støjbillede og modellering af
det fremtidige støjbillede på og omkring råolieterminalen /31/.

6.7.1 Eksisterende forhold

Som beskrevet i afsnit 6.2 og 6.4 er råolieterminalen beliggende i et større erhvervsområde og er
omgivet af et voldanlæg. Området er støjmæssigt præget af støj fra større virksomheder, herunder især fra Shell Raffinaderiet på naboejendommen.
Støjkortlægningen på det eksisterende anlæg har vist, at det er eksportpumperne for eksport af
råolie til havneterminalen, der udgør de nuværende primære støjkilder. Eksportpumperne er ikke
i kontinuerlig drift, men kan være i drift på alle tidspunkter af døgnet. Modelberegningerne er
derfor foretaget med udgangspunkt i to driftsscenarier, der henholdsvis omfatter et driftsscenarie, hvor eksportpumperne er i drift og et driftsscenarie uden eksportpumperne.
Støjkilder placeret på eller ved terræn vil i vid udstrækning være afskærmet af de øvrige anlæg
og voldene omkring terminalen, mens støjen fra højt placerede støjkilder kun delvis skærmes af
selve anlægget, men ellers udbredes frit i alle retninger.
Resultater af støjberegningerne for det eksisterende anlæg ved de nærmeste naboer samt i udvalgte beregningspunkter i skel er listet i Tabel 6-1. Resultaterne er sammenlignet med grænseværdierne for natperioden. Støjniveauet kan være det samme i dag- og natperioden.
Tabel 6-1 Støj fra det eksisterende anlæg. Overskridelse af grænseværdier er markeret med fed
Beregningspunkt

Grænseværdi (nat)

Eksisterende anlæg

Eksisterende anlæg

(uden eksportpumper)

(med eksportpumper)

Nabo, nord

40 dB

36,8 dB

40,4 dB

Nabo, nordøst

40 dB

33,0 dB

41,3 dB

Skel, vest

70 dB

40,2 dB

40,6 dB

Skel, øst

70 dB

59,6 dB

62,2 dB

Skel, syd

70 dB

49,6 dB

51,5 dB

Resultaterne af støjberegningerne for det eksisterende anlæg er ligeledes illustreret ved støjudbredelseskort på Figur 6-13 ved drift af eksportpumperne og på Figur 6-14, når eksportpumperne
ikke er i drift.
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De gennemførte modelberegninger indikerer, at der på det eksisterende anlæg kan forekomme
mindre overskridelser af de gældende grænseværdier om natten ved beboelsesejendommene
mod nord, når eksportpumperne er i drift.
Eventuelle overskridelser ved naboerne har så vidt det vides aldrig været registeret. Dette kan
skyldes, at støjen er maskeret af støjen fra Shell Raffinaderiet. Shell Raffinaderiet har til sammenligning i deres seneste støjkortlægning fra oktober 2007 et beregnet støjniveauet i punktet
ved nabo mod nordøst i natperioden på 48 dB og en grænseværdi på 47 dB.
Eksportpumperne vil kunne støjafskærmes ved at placere en støjskærm tæt på kilden, eller på
kanten af pumpegraven.

Figur 6-13 Støjudbredelse fra det eksisterende anlæg ved drift af eksportpumper
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Figur 6-14 Støjudbredelse fra det eksisterende anlæg når eksportpumperne ikke er i drift

6.7.2 Påvirkninger

Anlægsændringen på råolieterminalen medfører ændrede støjforhold i såvel anlægsfasen som
driftsfasen, jf. beskrivelser i afsnit 3.6.1 og 3.8.1.
Støj i anlægsfase
I anlægsfasen vil der forekomme støj svarende til støj fra en større byggeplads. Støjen vil primært stamme fra transport med lastvogne og øvrigt arbejde med entreprenørmaskiner,
svejsearbejde mv.
Støj i forbindelse med det almindelige bygge- og anlægsarbejder vurderes ikke at medføre gener
for omgivelserne. Sammenholdt med områdets generelle støjniveau fra den eksisterende industridrift vil støjen således være meget begrænset.
I tilfælde af at der skal foretages ramning af pæle til fundering af udstyr vil dette udgøre den væsentligste støjkilde i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er derfor foretaget en vurdering af støj
forårsaget af ramning som et "worst case" for anlægsperioden. Vurderingen er baseret på erfa-
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ringstal for støjniveauer fra ramning på byggepladser og modellering af støjudbredelsen. Det skal
dog bemærkes, at eventuel ramning kun vil blive foretaget i begrænsede perioder.
Modelberegningerne indikerer, at støjniveauet fra eventuel ramning vil være 45-50 dB(A) i en afstand af 450 m fra rammeaktiviteterne på råolieterminalen, svarende til afstanden til nærmeste
nabo. Ved samtidig ramning med to rambukke vurderes støjbelastningen at være 3 dB højere.
Under forudsætning af, at rammearbejdet begrænses til hverdage i dagperioden vil der således
ikke være problemer forbundet med at overholde de vejledende støjgrænser ved nærmeste beboelse.
Støj i driftsfasen
Ligesom for de eksisterende forhold er to driftsscenarier på råolieterminalen blevet betragtet.
Dette omfatter støjudbredelse under daglige drift, og støjudbredelse når eksportpumperne for
eksport af råolie til havneterminalen er i drift. Eksportpumperne kan som tidligere nævnt være i
drift på alle tider af døgnet og over længere tidsperioder.
Resultaterne af støjberegningerne ved de nærmeste naboer samt i de udvalgte beregningspunkter i skel er listet af Tabel 6-2 med en sammenligning med grænseværdierne for natperioden.
Støjniveauet kan være det samme i dag- og natperioden.

Tabel 6-2 Støj fra det eksisterende anlæg. Overskridelse af grænseværdier er markeret med fed
Beregningspunkt

Grænseværdi (nat)

Eksisterende anlæg

Eksisterende anlæg

(uden eksportpumper)

(med eksportpumper)

Nabo, nord

40 dB

34,4

39,6

Nabo, nordøst

40 dB

31,4

41,1

Skel, vest

70 dB

35,6

36,7

Skel, øst

70 dB

58,4

61,6

Skel, syd

70 dB

48,4

50,8

Resultaterne af støjberegningerne for anlægget efter anlægsudvidelsen er ligeledes illustreret ved
støjudbredelseskort på Figur 6-15 ved drift af eksportpumperne og Figur 6-16, når eksportpumperne ikke er i drift.
Det fremgår, at støjen fra råolieterminalen vil falde i forbindelse med anlægsudvidelsen. Dette
skyldes primært, at enkelte støjkilder (anlægsenheder) nedlægges og erstattes af mindre støjende og bedre afskærmede anlæg. Beregningerne indikere imidlertid, at der fortsat vil kunne forekomme en mindre overskrivelse af den gældende grænseværdi om natten ved beboelsesejendommen mod nordøst. Overskridelsen vil primært være forårsaget af de eksisterende eksportpumper.
Støjen fra terminalen vurderes at være af relativ konstant karakter, og der vurderes derfor ikke
at være problemer med overholdelse af maksimalværdien af støjniveauet.
På baggrund af ovenstående vurderes anlægsændringen på råolieterminalen således overordnet
at være forbundet med et mindre positivt bidrag (støjreduktion) til støjbilledet på anlægget og de
omkringliggende områder i driftsfasen.
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Figur 6-15 Støjforhold efter anlægsændringer ved drift af eksisterende eksportpumper
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Figur 6-16 Støjforhold efter anlægsændring, når eksportpumperne ikke er i drift

6.8

Emissioner til luft

6.8.1 Eksisterende forhold

De nuværende emissioner fra råolieterminalen består primært af flygtige kulbrinter (VOC), herunder metan. Emissionerne på råolieterminalen stammer hovedsageligt fra råolietankene med
flydetag og fra åbne bassiner i forbindelse med det eksisterende vandbehandlingsanlæg.
De nuværende kilder til emission blev kortlagt i 1999, og der blev i den forbindelse foretaget en
estimering af emissionsmængden fra de pågældende kilder på baggrund af standardværdier, jf.
/1/. I 2002 blev der foretaget egentlige målinger af emissionsmængder fra råolieterminalen /3/. I
de efterfølgende år er årlige emissionsmængder blevet estimeret i henhold til den respektive årlige transport af råolie i olierøret.
Det er således estimeret, at emissionen af metan og VOC i 2008 var henholdsvis 1.648 ton og
3.625 ton fra råolieterminalen /5/. Den nuværende miljøgodkendelse fra 2000 /2/ indeholder ikke specifikke vilkår med hensyn til luftemissioner fra terminalen.
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Med henblik på en reduktion af emissionsmængden, er anlægget blevet udbygget med et afgasningsanlæg, der blev sat i drift i 2009, således at VOC, herunder metan, nu opsamles inden råolien sendes til lagertankene eller eksporteres. Der er efterfølgende foretaget målinger, der viser,
at emissionen af metan fra råolieterminalen er reduceret omkring 50% og emissionen af VOC
(ekskl. metan) med omkring 80% /4/. De estimerede emissioner for metan og VOC (ekskl. metan) i 2009, hvor afgasningsanlægget har været i drift halvdelen af året, er henholdsvis 1.300
ton og 2.098 ton.
6.8.2 Påvirkninger

Anlægsændringen på råolieterminalen medfører emissioner til atmosfæren i såvel anlægsfasen
som driftsfasen, jf. beskrivelser i afsnit 3.6.2 og 3.8.2.
Emissioner i anlægsfase
I forbindelse med klargøringen af arealerne, herunder etablering af arbejdsareal, alle jordarbejder, støbning af fundamenter, etablering af veje mv., vil der forekomme emissioner til luften.
Emissionerne vil omfatte forbrændingsprodukter fra lastbilers og entreprenørmaskinernes dieselmotorer samt støv fra jordarbejder, herunder tilførsel af grus og beton. Omfanget af emissioner forventes at svare til en typisk større byggeplads.
I selve anlægsfasen vil de primære emissioner til luften være forårsaget af forbrændingsprodukter fra last- og kranbilers dieselmotorer ved transport af tunge komponenter og tilførsel af materialer i øvrigt til montage af anlægsenheder. Antallet af daglige transporter påregnes dog at være
relativt begrænset.
Med udgangspunkt i ovenstående og anlægsperiodens relativt begrænsede tidsperiode vurderes
påvirkningen fra emissioner i anlægsperioden at være minimal og uden betydning for råolieterminalens naboer og det omgivne miljø.
Emissioner i driftsfase
Med anlægsændringen på råolieterminalen indføres nye processer (forbrændingsprocesser), der
medfører emission af nye komponenter til atmosfæren. Det er relevant i den forbindelse, at betragte drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) samt luftforureningsgasserne kulilte (CO), kvælstofilter (NOx, fællesbetegnelse for NO og NO2), svovloxider (SOx) og endelig flygtige kulbrinter (VOC). De flygtige kulbrinter vil primært bestå af metan, ethan, propan
og butan (C1-C4), og mindre end 1 % pentan (C5) og højere kulbrinter
De forventede forøgede emissionerne til atmosfæren som følge af anlægsudvidelsen er detaljeret
beskrevet og kvantificeret i afsnit 3.6.2.
Disse emissionsmængder danner grundlag for beregning af spredning af relevante emissionsstoffer i omgivelserne på og udenfor råolieterminalen.
Spredningsberegningerne tager udgangspunkt i Miljøstyrelses beregningsværktøj for immissionsberegninger ”OML-modellen”. OML står for operationel meteorologisk luftkvalitetsmodel og modellen beregner ud fra en given afkasthøjde samt data vedrørende røggasflow og bygningsdimensioner m.v. immissionskoncentrationsbidraget af et stof i en række valgte punkter (receptorpunkter). De beregnede immissioner kan sammenholdes med stoffernes tilhørende B-værdi (bidragsværdi), der udgør myndighedernes grænseværdier for de pågældende stoffer.
OML-beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de estimerede emissioner over et år med
maksimal drift på anlægget igennem sommer og vinter, dvs. "worst case".
Med beregningerne estimeres den maksimale immission (påvirkning af nærmiljøet) forårsaget af
hot-oil-ovnen på et givent tidspunkt over året. Beregningerne tager udgangspunkt i det af de
forurenende stoffer, der kræver den største fortynding for, at immissionen overholder de fastsatte maksimale tilladelige bidrag (B-værdier). Af de udledte stoffer, jf. Tabel 3-7 i afsnit 3.6 er det
emissionen af NOX (og dermed NO2 i recepterpunkterne), der kræver den største fortynding, og
beregningerne er derfor foretaget med udgangspunkt i emissionmængden af NOx.
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Data anvendt til beregningerne fremgår af Tabel 6-3.
Tabel 6-3 Inputdata til OML-beregninger
Sommersituation
Fuelgas (LP/HP) strøm
Røggasflow, 3% ilt

Vintersituation

40,3 t/d

53,6 t/d

24,6 x 103 Nm3/t

32,3 x 103 Nm3/t

Røggastemperatur

150 °C

150 °C

Indre diameter, skorsten

0,95 m

0,95 m

Bygningshøjde

10 m

10 m

Skorstenshøjde

17 m

17 m

Med udgangspunkt i ovenstående er det beregnet, at den maksimale immission af NOx (udtrykt
som NO2) er 64 μg/m3 over året, hvilket er betydeligt under luftvejledningens krav for NO2 på
125 μg/m3. Den maksimale immission findes 150 m fra skorstenen, hvilket er inden for råolieterminalens område.
Resultaterne af beregningerne er illustreret med isokurver på Figur 6-17

Figur 6-17 Immission af NOx efter anlægsændring (B-værdi er 125 µg/m3)

På baggrund af ovenstående vurderes luftemissionernes virkning på det omgivne miljø som følge
anlægsudvidelsen på råolieterminalen at være af mindre betydning. Det vurderes tillige, at sundhedseffekter som følge af emissionerne er ubetydelige, da den maksimale immission af NOX er
væsentlig under den gældende B-værdi.
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6.9

Jord og grundvand

6.9.1 Eksisterende forhold

Der er foretaget en gennemgang af forekomst af jordforurening på råolieterminalen og i nærområdet hertil på baggrund af registreringer i Danmarks Miljøportal /30/ og på baggrund af oplysninger fra Fredericia Kommune og fra DONG Olierør A/S. Herudover er områdets drikkevandsinteresser undersøgt ligeledes via Danmarks Miljøportal.
På Figur 6-18 fremgår de forureningskortlagte områder på og omkring råolieterminalen. Der er
ikke foretaget gennemgang af de nærmere forureningsforhold for de enkelte lokaliteter, herunder
påviste stoffer, aktuelle industrier eller brancher, der kan være årsag til forureningen, mv.

Figur 6-18. Forurenede grunde omkring råolieterminalen i Fredericia

Forurenede grunde er inddelt i to kategorier. De to kategorier omfatter grunde, der er kortlagt på
vidensniveau 1 (V1, potentielt forurenet), og grunde der er kortlagt på vidensniveau 2 (V2, dokumenteret forurenet). Herudover klassificeres byzoner som udgangspunkt som områder med
lettere forurenet jord (områdeklassificering). Det er muligt for kommunerne gennem kommunale
regulativer at mindske eller udvide de klassificerede områder. Hele råolieterminalens område er
områdeklassificeret.
Råolieterminalen er ikke V1-kortlagt. Der er imidlertid et mindre område omkring terminalens
sikkerhedsventiler, som er blevet V2-kortlagt. Dette område vil ikke blive berørt af anlægsog/eller driftsaktiviteter som led i udvidelsen af råolieterminalen og der er derfor ikke indhentet
oplysninger om forureningens art.
Herudover er der kendskab til et mindre depot af olieforurenet jord (ca. 200 m3) på en del af
arealet, hvor de nye lagertanke skal etableres. Der er ikke kendskab til forureningsgraden af
denne jord.
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Endelig er råolieterminalen beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.
6.9.2 Påvirkninger

Anlægsfase
Anlægsfasen omfatter rydning og afrømning af fyldjord (muld, jord og/eller grus) i områderne,
hvor det nye procesudstyr og de nye lagertanke skal placeres.
Jordhåndtering på V1- og V2-kortlagte grunde samt i områdeklassificerede byzoner skal foregå i
henhold til gældende lovgivning. Fx vil eventuel bortskaffelse af jord ske til godkendt jordmodtager på baggrund af jordklassificering og en anmeldelse til Fredericia kommune vedrørende jordhåndteringen/-flytningen i henhold til Jordforureningslovens §50, Stk. 2 /18/. Hvis der under anlægsarbejdet på råolieterminalen i øvrigt træffes jordforurening, som ikke er kortlagt eller registreret som forurenet, stoppes gravarbejdet med det samme. I dette tilfælde underrettes Miljøcenter Odense og Region Syddanmark i henhold til henholdsvis Miljøbeskyttelseslovens § 21 /14/
og Jordforureningslovens § 71 /18/ hvorefter afgørelse vil blive truffet om eventuelle vilkår for
det videre arbejde.
Omdisponering af jord indenfor matriklen, hvor mere forurenet jord lægges ovenpå mindre forurenet jord, kan give anledning til yderligere jordforurening. Dette kan i visse tilfælde også kræve
tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 /14/.
Det forventes, at overskudsjord fra anlægsområdet kan håndteres inden for råolieterminalens
areal bl.a. til jordvolde o.l., og at der ikke bliver behov for at bortskaffe jorden.
Forurenet jord, der skal håndteres, kan føre til en række forskellige miljøpåvirkninger, herunder
spredning af støv fra gravearbejde og transport, afdampning af flygtige stoffer under gravning og
transport, udvaskning fra mellemdeponering og påvirkning af arbejdsmiljøet.
Jordhåndteringen vil derfor ske under hensyntagen til såvel arbejdsmiljø ved anvendelse af relevante værnemidler og det omgivne miljø ved anvendelse af fx på lastbiler med presenning.
Et eventuelt oliespild i anlægsfasen (fra entreprenørmaskiner eller lignende) vil udløse en hurtig
oprensningsindsats ved afgravning og vurderes ikke at udgøre en forureningsrisiko for jord og
grundvand.
Driftsfase
Det nye procesudstyr på råolieterminalen vil som det eksisterende procesudstyr blive etableret
på sektionsopdelt betonbefæstelse med afløb til system for olieholdigt spildevand, der leder til
det eksisterende vandbehandlingsanlæg på råolieterminalen.
Spildevandssystemet er indrettet med opsamlingsbassiner, der kan håndtere oliespild, herunder
slukningsvand fra brandslukning, så dette ikke bliver sendt urenset ud i miljøet. Oliespild eller
andre spild vurderes derfor ikke at udgøre en forureningsrisiko i forhold til jord og grundvand.
Hvis et større oliespild mod forventning løber ud over det befæstede areal og ud på jorden, vil
det blive ledt via en grøft til regnvandsbassinet, hvor det kan samles op. På ubefæstede områder
udenfor procesområder og tankgårde sikrer områdets geologi, at nedadrettet spredning af potentielle spil vil ske meget langsomt. Områdets geologi omfatter således et 7-10 m tykt lag af moræneler under det øverste lag af grus eller muld. Et større spild vil i øvrigt udløse en hurtig oprensningsaktion (jordafgravning), og de miljømæssige konsekvenser anses derfor som forsvindende.
Samlet set vurderes der derfor ikke at være øget risiko for forurening af jord og grundvand som
led i udvidelsen af råolieterminalen.
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6.10 Spildevand og overfladevand
6.10.1 Eksisterende forhold

De eksisterende forhold vedrørende opsamling, rensning og afledning af spildevand (procesvand
og sanitært spildevand) og overfladevand på råolieterminalen fremgår af anlæggets seneste miljøredegørelse /1/.
6.10.2 Påvirkninger

Anlægsfase
I anlægsfasen forøges mængden af sanitært spildevand. Forøgelsen vurderes imidlertid at være
meget begrænset og ledes til Fredericia Kommunes Centralrensningsanlæg.
Der genereres herudover ikke forøgede mængder procesvand eller andet spildevand som led i
anlægsfasen.
Driftsfase
På tidspunktet for tilslutningen til Hejrefeltet forventes der maksimalt at kunne blive genereret op
til 220.000 m3 procesvand, hvoraf ca. 35.000 m3 vil stamme fra de nye anlægsenheder, jf. afsnit
3.6.4. Til sammenligning blev der i 2008 produceret i alt 296.600 m3 procesvand som led i vandudskillelsesprocessen.
Herudover vil der blive produceret spildevand fra rengøring og vedligehold af de nye anlægsenheder.
Alt procesvand, spildevand og forurenet overfladevand vil blive håndteret som i dag, dvs. det opsamles og sendes til vandbehandling på råolieterminalens eksisterende vandbehandlingsanlæg,
inden det ledes til det kommunale spildevandsnet og videre til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg. Udledningen fra renseanlægget sker i henhold til tilslutningstilladelse fra Fredericia
Kommune af den 4. marts 2010.
Af tilslutningstilladelsen fremgår specifikationer for spildevandsmængder og indhold af forureningskomponenter i spildevandet. Den tilladelige udledte mængde er 600.000 m3/år, hvilket vil
sige, at de nye anlægsenheder ikke giver problemer i forhold til den tilladte mængde.
Sammensætningen af procesvand, spildevand og overfladevand fra de nye anlægsenheder vurderes overordnet at svare til procesvandet, spildevandet og overfladevandet, der genereres på
anlægget i dag og giver ikke anledning til ændringer i driften af vandbehandlingsanlægget. Med
udvidelsen af råolieterminalen vil der således ikke være behov for at udvide den eksisterende tilslutningstilladelse.
Der foretages løbende kontrol af forureningsindholdet i udledningsvandet fra råolieterminalen og
den afledte mængde måles kontinuerligt, jf. /1/.
Udvidelsen og ændringen af driften på råolieterminalen vurderes således ikke at medføre en ændring af forholdene omkring opsamling, rensning og afledning af spildevand og overfladevand og
således ændrede påvirkninger på miljøet.

6.11 Affald
6.11.1 Eksisterende forhold

De eksisterende forhold vedrørende håndtering af affald på råolieterminalen fremgår af anlæggets seneste miljøredegørelse /1/.
6.11.2 Påvirkninger

Affald i henholdsvis anlægs- og driftsfasen håndteres efter anvisning fra Fredericia Kommune og i
henhold til vilkår for Shell Raffinaderiet.
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Overordnet kildesorteres affald med henblik på genanvendelse, forbrænding eller deponering, jf.
kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Der vil være olieaffald fra pumper og tanke i forbindelse
med vedligehold af de nye anlægsenheder på råolieterminalen. Olieaffald vil blive opsamlet og
sendt til godkendt modtager (fx Kommunekemi A/S i Nyborg), i henhold til Fredericia Kommunes
anvisning. Eventuel midlertidig opbevaring af olieaffald sker i lukkede beholdere placeret på
spildbakker.
Udvidelsen af råolieterminalen vurderes ikke at medfører påvirkninger på miljøet som følge af
øgede affaldsmængder fra det nye anlæg.

6.12 Trafik
6.12.1 Eksisterende forhold

Der forekommer i dag kun begrænset trafik på råolieterminalens område bestående af primært
operatører og opsynsfolk samt i mindre omfang slamsuger og leverancer af additiver.
6.12.2 Påvirkninger

Trafikbelastningen vurderes ikke at blive væsentligt ændret i forhold til tidligere på vejnettet i
forbindelse med den oprindelige etablering af råolieterminalen. Derudover vil der være kørsel til
området for håndværkere og entreprenører i anlægsperioden. I perioder i anlægsfasen vil der
være behov for særlige transporter bl.a. i forbindelse med store specialtanke fx til afgasningsanlægget. Der vil i disse situationer være ekstra skiltning og fartbegrænsninger på særlige strækninger og der vil blive givet informationer til naboer/borger i Fredericia i forbindelse med sådanne
specialtransporter.
Det vurderes, at der ikke er behov for specielle tiltag i tilknytning til trafikken i nærområdet i
driftsfasen, da denne ikke vurderes at blive væsentligt større end på nuværende tidspunkt.

6.13 Socioøkonomi
Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger.
Udover de afledte socioøkonomiske effekter beskrives også effekterne for befolkning og samfund,
der typisk omfatter påvirkninger af rekreative interesser og sundhedsmæssige gener som følge af
støj og emissioner mv.
6.13.1 Anlægsfasen

Anlægsfasen forventes at være ca. 2 år.
Der kan forekomme mindre gener i form af støj, emissioner og visuelle påvirkninger som følge af
aktiviteterne på selve byggepladsen. Anlægsarbejdet vil imidlertid primært foregå i dagtimerne
og vil ikke medføre støjgener eller emissioner af betydning. Det visuelle miljø vurderes ligeledes
ikke at blive påvirket af anlægsfasen. Sammenholdt med, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige afledte socioøkonomiske påvirkninger på befolkningen.
Anlægsaktiviteterne kan medføre en øget mængde trafik i området omkring råolieterminalen, både i relation til persontrafik til og fra arbejdspladsen samt transport af byggemateriale og affald. I
perioder i anlægsfasen vil der være behov for særlige transporter bl.a. i forbindelse med store
specialtanke fx til afgasningsanlægget. Der vil i disse situationer være ekstra skiltning og fartbegrænsninger på særlige strækninger og der vil blive givet informationer til naboer/borger i Fredericia i forbindelse med sådanne specialtransporter. Den korte varighed af disse transporter taget i
betragtning, vurderes projektet ikke at medføre barriereeffekter for hverken befolkning eller erhverv i området.
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6.13.2 Driftsfasen

De direkte effekter ved olieterminalen i drift forventes ikke at medføre afledte effekter på befolkningen i form af påvirkninger af sundhed eller sociale strukturer i samfundet. Ombygningen vil
medføre en mindre støjreduktion såvel på selve anlægget som til omkringliggende områder. Dette skyldes primært, at enkelte støjkilder (anlægsenheder) nedlægges og erstattes af mindre støjende og bedre afskærmede anlæg. De sundhedsmæssige effekter som følge af emissionerne er
ubetydelige.
Visuelt er der ligeledes begrænsede effekter. De nye tanke, procesenheder og den nye flare forventes således ikke at medføre visuelle gener på grund af anlæggets placering i eksisterende industrimiljø.

6.14 Sammenfattende vurdering
I Tabel 6-4 sammenfattes vurderingerne af den samlede betydning af virkningerne på de betragtede emner som følge af anlægsændringen på råolieterminalen i Fredericia.
Tabel 6-4 Sammenfatning af miljøvurderinger i relation til råolieterminalen
Emne

Samlet betydning
Anlægsfase

Driftsfase

Natur

Ingen

Ingen

Landskab

Ingen

Mindre

Kulturarv

Der skal gennemføres forundersøgelser iht. Vejle Museum

Friluftsliv

Ingen

Ingen

Støjniveau

Ingen

Mindre (+)

Luftkvalitet

Ingen

Mindre

Jord og grundvand

Ingen

Ingen

Spildevand og overfladevand

Ingen

Ingen

Affald

Ingen

Ingen

Trafik

Mindre

Ingen

Socioøkonomi

Ingen

Ingen

Samlet betydning, kategorisering:

Vurderingsgrundlag:

Ingen betydning

Vurderingen af den samlede betydning på et emne som følge af

Mindre betydning

summen af virkninger efter anlægsudvidelsen omfatter en eva-

Moderat betydning

luering af virkningernes intensitet, udbredelse og omfang.

Væsentlig betydning
(+) Indikere positiv påvirkning
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7.

MILJØPÅVIRKNINGER, HAVNETERMINAL

7.1

Generelt
I dette kapitel redegøres for de potentielle virkninger på miljøet som følge af anlægsændringen
på havneterminalen i Fredericia. Der tages udgangspunkt i de samme emner som er behandlet i
kapitel 6 vedrørende råolieterminalen, og der gives en tilsvarende vurdering af den samlede betydning af virkninger af den øgede udskibning af LPG på havneterminalen, se afsnit 6.1. Vurderingerne opsummeres til sidst i kapitlet i afsnit 7.13, jf. Tabel 7-1.

7.2

Planforhold
Der henvises til afsnit 6.2.1 vedr. en beskrivelse af de statslige planer samt national og international lovgivning.

7.2.1 Kommuneplan Fredericia 2009-2021

Kommuneplanforholdene i området omkring havneterminalen fremgår af Figur 7-1. I kommuneplanen ligger havneterminalen i byzonen inden for et område, der er udpeget område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav under betegnelsen ”Shellterminalen på Skanseodden”.
For dette område gælder følgende overordnede retningslinjer.
Området anvendes til udskibning af olieprodukter. Området er af national og regional interesse
og forbeholdes til oplag og transport af olieprodukter. Miljøpåvirkningerne fra området er luftforurening, støj og risiko for ulykker. Området er udbygget og giver ikke mulighed for placering af
nye virksomheder.

Figur 7-1 Kommuneplanforhold omkring havneterminalen i Fredericia
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7.2.2 Lokalplanramme Bymidten

Shell Havneterminal ligger på Skanseodde og indgår i lokalplanrammen for området kaldet Bymidten i delområde B.E.1.
Området er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og der er udlagt en 500 m
konsekvenszone omkring arealet. Indenfor konsekvenszonen må der ikke udlægges arealer til
miljøfølsomme anvendelser, før det er dokumenteret, at miljøforholdene er acceptable.
Området er af national og regional interesse og forbeholdes til udskibning af raffinaderiprodukter.
Området er af sikkerhedsmæssige årsager afspærret for offentligheden. Det er udlagt til erhvervsformål klasse 4 – 6 og der er en maksimum bygningshøjde på 16 m.
7.2.3 Lokalplaner

Området ved havneterminalen er ikke lokalplanlagt, men der er derimod et lokalplanlagt område
i umiddelbar nærhed af havneterminalen, der består af Kemira grunden vest for området (LP
22A: Erhvervsområde Fredericia C). Derudover findes rekreative områder nord for havneterminalen, (Fredericia Fæstningsanlæg, specielt Kastellet og Østerstrand) uden lokalplaner.
7.2.4 Kystnærhedszonen

Havneterminalen er beliggende i eksisterende byzone og er derfor ikke i konflikt med bestemmelserne i planloven vedr. kystnærhedszonen.
7.2.5 Øvrige plantemaer

De øvrige relevante plantemaer fra Fredericia Kommuneplan beskrives efterfølgende i de respektive fagkapitler. Det drejer sig bl.a. om områder med landskabelige værdier, lavbundsarealer,
geologiske værdier, kulturmiljøer, biologiske værdier, grundvandsinteresser mv.
7.2.6 Naturbeskyttelsesloven

Der henvises til afsnit 6.2.7.
7.2.7 Museumsloven

Der henvises til afsnit 6.2.8. Det skal dog nævnes her, at det ansvarlige kulturhistoriske museum
(Vejle Museum) ikke er blevet bedt om at gennemføre arkivalsk kontrol af området ved havneterminalen, fordi omfanget af projektet på havneterminalen ikke leder til væsentligt jordarbejde.
Udstyret forventes placeret på allerede eksisterende procesudstyrsområde og på den kunstig
byggede del i vandet ved jetty 2, hvor skibene lægger til (centralplatform).

7.3

Natur
Naturindholdet i nærområdet til havneterminalen er kortlagt på baggrund af oplysninger fra
Danmarks Miljøportal /30/. Kortlægningen omfatter Natura 2000-områder, § 3 beskyttede områder samt udpegede naturområder.

7.3.1 Eksisterende forhold

Det nærmeste Natura 2000-områder er Røjle Klint og Kasmose Skov (H95), der er beliggende ca.
2 km mod sydøst.
Der forekommer ingen beskyttede naturområder i nærheden af havneterminalen. Lillebælt er udlagt som vildtreservat og er fredet fra Skanseodde i nord og ned til den gamle Lillebæltsbro.
Langs kystlinien fra Skanseodde og nordpå langs Østerstrand forekommer et område med badestrand/vand.
7.3.2 Påvirkninger

Den øgede udskibning af LPG vil ikke medføre påvirkninger af naturen i hverken anlægsfasen eller i driftsfasen.
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7.4

Landskab
De landskabelige forhold er kortlagt med udgangspunkt i de kommunale udpegninger af landskabelige og geologiske interesser (tidligere regionale udpegninger, status af landsplandirektiv).

7.4.1 Eksisterende forhold

Havneterminalen ligger på Skanseodden i forlængelse af havnekajen ved Kemira-grunden og ligger indenfor voldene i Fredericia.
På vestsiden af havneterminalen ligger den åbne Kemira-grund, som er blevet ryddet for den
gamle Kemira-fabrik og som på nuværende tidspunkt ikke er bebygget. Længere vest på er havnen præget af Skibsværftet (lukkes ultimo 2010), Samtank (tankfarme) og marinaen.
Nord for området ligger den sydøstligeste del af voldene kaldet Kastellet. Det er en park med
grønne områder og træer. Overgangen til Kastellet er karakteriseret ved en høj trætilgroet vold,
som begrænser udsynet mod nord. Længere mod nord langs stranden ligger Østerstrand som
fungerer som et rekreativt område nedenfor voldene ud mod vandet. Mod nordvest ligger Fredericia centrum med boliger og bycentrum.
Mod øst og syd er området afgrænset af Lillebælt med udsigt mod Strib, Røjle Klint og den ny Lillebæltsbro.
7.4.2 Påvirkninger

Alle projektaktiviteter på havneterminalen foregår indenfor Shells område, og det aktuelle projekt
vil ikke udgøre en væsentlig visuel ændring af havnefronten på Skanseodden. Det skyldes, at det
nødvendige udstyr vil blive placeret sammen med eksisterende udstyr og er af yderst begrænset
karakter. Der vil derfor ikke ske en påvirkning af de landskabelige forhold med ændringerne på
Shell Havneterminal.

7.5

Kulturarv
De fredede områder og områder med kulturelle værdier omkring havneterminalen er kortlagt på
baggrund af oplysninger fra Danmarks miljøportal /30/ samt Danmarks Naturfredningsforening
/28/. Oplysninger om arkæologiske fund er indhentet fra Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund
og Fortidsminder /29/.

7.5.1 Eksisterende forhold

Indenfor voldene i Fredericia er der en lang række bevaringsværdige bygninger, de fleste er dog
placeret i den nordvestligeste del af bymidten. Det fredede område Kastellet ligger umiddelbart
nord for havneterminalen, og der er en bevaringsværdig bygning på Kastellet.
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Figur 7-2 Fredede områder, fortidsminder, bevaringsværdige bygninger og arkæologiske fund

7.5.2 Påvirkninger

Projektet vil ikke påvirke fredede områder og bygninger, idet alt projektarbejde vil foregå indenfor havneterminalens område. Det nærmeste fredede område er Kastellet umiddelbart nord for
havneterminalen, men det vil ikke blive påvirket af projektet, da der ikke skal installeres udstyr i
umiddelbar nærhed af Kastellet. Ændringer bliver foretaget tæt på havnefronten og er dermed
ca. 150 m fra Kastellet.

7.6

Friluftsliv

7.6.1 Eksisterende forhold

Nord for Skanseodden ligger Kastellet, som er en del af Fredericia Fæstningsanlæg. I forlængelse
heraf ligger Østerstrand med bademuilgheder, beachvolleybane, bålpladser og servicebygning.
Området er et velbesøgt rekreativt område sommer og vinter.
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Figur 7-3 Områder med friluftslivsformål

7.6.2 Påvirkninger

Projektet vil ikke påvirke friluftsaktiviteter under anlægsfasen, hverken på Østerstrand eller andre aktiviteter på Kastellet eller på vandet i væsentlig grad. Støj i forbindelse med anlægsfasen
vil være yderst begrænset, se afsnit 7.7.2.
Driften af anlægget vil ikke påvirke friluftsaktiviteter, idet projektet ikke vil medføre ændrede aktiviteter på havneterminalen.

7.7

Støj

7.7.1 Eksisterende forhold

De nuværende støjforhold på og omkring havneterminalen er præget af støj fra de generelle erhvervsaktiviteter i området, herunder den daglige drift af havneterminalen. De nuværende støjforhold kortlægges i forbindelse med en igangværende revision af havneterminalens miljøgodkendelse. Kortlægningen tager udgangspunkt i støjmålinger og modellering af støjudbredelsen.
7.7.2 Påvirkninger

Støj i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der kunne forekomme støj på havneterminalen svarende til støj fra almindelige
anlægsarbejder (entreprenørmaskiner, svejsearbejde mv.). Støjgenerne vil dog kun forekomme i
meget korte perioder, og det vil være i meget begrænset omfang.
Der vil ikke være et tidsmæssigt overlap med Fredericia Skibsværft i forhold til den kumulative
støjbelastning, idet skibsværftets aktiviteter forventes afsluttet ultimo 2010 inden anlægsarbejderne for den øgede LPG-udskibning på havneterminalen.
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Støj i driftsfasen
Som beskrevet i afsnit 3.6.1 har aktiviteterne på havneterminalen i driftsfasen ingen indflydelse
på støjbilledet på havneterminalen. Lastning af skibe er således ikke forbundet med støj, idet de
pumper, som leverer LPG-flowet, er placeret på råolieterminalen.
Tilslutningen til Hejrefeltet vil medfører flere LPG skibe på havneterminalen. På tidspunktet for
tilslutningen til Hejrefeltet vurderes antallet af skibe på havneterminalen samlet set dog ikke at
blive højere, end det har været hidtil. Dette skyldes den generelt set faldende produktion af råolie i Nordsøen, der medfører, at antallet af råolieskibe på havneterminalen vil falde fremover. Se
i øvrigt afsnit 7.11 for yderligere beskrivelser af skibstrafikken.
Støjkortlægningen i forbindelse med den igangværende revision af havneterminalens miljøgodkendelse viser, at der i en worst case situation for det samlede støjbidrag fra havneterminalen og
skibe ved kaj, hvor der samtidig sker udskibning fra jetty 2 og losning ved brug af skibets
dækspumpe ved jetty 1, vil kunne forekomme overskridelse af de vejledende grænseværdier for
støj i natperioden på mellem 3,2 og 6,3 dB(A). For øvrige perioder vil de vejledende grænseværdier være overholdt. Shell har i den sammenhæng oplyst, at worst case situationen kun optræder
yderst sjældent. Beregningerne viser også, at årsagen til overskridelsen skyldes støjen fra skibene, idet støjbidraget fra havneterminalen selv overholder de vejledende grænseværdier for alle
perioder.
En gennemførelse af projektet vurderes ikke at forværre det samlede støjbillede på havneterminalen.
Reguleringen af støj fra skibe kan ske via havneterminalens miljøgodkendelse og bør vurderes
som et hele. Dette er derfor et tema i den igangværende revision af havneterminalens miljøgodkendelse.

7.8

Emissioner til luft

7.8.1 Eksisterende forhold

På Shell Havneterminal udskibes og modtages en række olieprodukter. Det drejer sig om råolie,
LPG, benzin, jetbrændstof, diesel og fuelolie. Både som færdigprodukter og som blandekomponenter. I denne forbindelse forekommer der emissioner af kulbrinter og svovlkomponenter specielt H2S (svovlbrinte). Tilslutningen til Hejrefeltet ændrer ikke på emissionen af svovlkomponenter
inkl. svovlbrinte, idet projektet kun omfatter ændringer til LPG systemet. LPG er renset for svovl
på råolieterminalen/raffinaderiet, inden det pumpes til skibene på havneterminalen.
7.8.2 Påvirkninger

Emissioner i anlægsfasen
I anlægsfasen vil projektet ikke påvirke miljøet igennem forhøjede kulbrinteemissioner.
Emissioner i driftsfasen
I driftsfasen vil der være et diskontinuert diffust emissionsbidrag. Dette skyldes, at efter endt
læsning af LPG til skib, skal lastearmen tømmes for LPG, før lastearmen kan kobles fra skibet.
Gassen fortrænges fra lastearmen vha. kvælstof og sendes til skibet. Efter endt skylning trykaflastes armen til safe location (ventilationspunkt tilstrækkelig højt oppe til at sikre tilstrækkelig opblanding for ikke at have en farlig gas/nitrogen blanding på områder, hvor der kan opholde sig
mennesker). Gassen vil ikke udgøre en lugtgene, fordi LPG/nitrogen ikke lugter.
Under selve lastningen af LPG vil der ikke være emissioner til atmosfæren, idet LPG-en pumpes
ind i lukkede beholdere uden udluftning. LPG-en skal holdes under tryk for at den forbliver flydende og derfor skal der ikke fjernes gas fra beholderen, imens den fyldes med LPG. Se afsnit
7.11 for yderligere information om skibstrafikkens omfang.
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7.9

Grundvand, overfladevand og affald

7.9.1 Eksisterende forhold

Spildevand fra havneterminalen kommer hovedsagelig fra følgende kilder:




Skyllevand fra skibe
Overfladevand (regnvand)
Dræning fra produkttanke

Skyllevand sendes til en tank på havneterminalen, hvor første olieudskillelse sker. Derfra ledes
vandet sammen med alt andet spildevand til 2 olieudskillere i serie (API-settlere). Olie skilles fra
og sendes til slopssystemet. Vandet ledes til Fredericia Spildevand A/S, som behandler spildevandet i deres rensningsanlæg.
Spildevandsmængden er ca. 40.000 m3/år, men afhænger af nedbørsmængden og mængden af
vand fra skibe.
Der bliver udtaget regelmæssige stikprøver af spildevandet, som bliver sendt til analyse. Resultaterne bliver modtaget af Shell og Fredericia Kommune.
7.9.2 Påvirkninger

Anlægsfasen
På havneterminalen vil der i anlægsfasen kun blive produceret affald i mindre omfang, som bortskaffes efter gældende regler.
Anlægsarbejderne på havneterminalen vil ikke påvirke grundvandsforholdene.
Driftsfasen
Driften af de nye anlæg på havneterminalen vil ikke medføre øget forbrug råstoffer eller producere øgede mængder affald, idet projektet kun omhandler et nyt rør og en lastearm.
Projektet vil ikke påvirke grundvandsforholdene under driftsfasen, idet projektet kun omfatter
LPG, som vil fordampe og ikke kunne påvirke grund- eller overfladevand.
Eventuelt affald fra henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen vil blive behandlet efter gældende
regler for affaldssortering og sikker bortskaffelse. Der vil blive produceret små mængder affald
under anlægsfasen. Under driftsfasen forventes ingen affaldsgenerering.

7.10 Jord
7.10.1 Eksisterende forhold

Gennemgangen af jordforurening og kortlagte ejendomme er foretaget via registreringerne i
Danmarks Miljøportal /30/ og på baggrund af oplysninger fra Fredericia Kommune. Disse registreringer omfatter kortlægningen af arealer eller grunde, hvor der på baggrund af placering i
byområde eller virksomheder på arealerne forventes eller allerede er konstateret jordforurening.
Placeringen af de forurenede grunde om havneterminalen er vist på Figur 7-4. Havneterminalen
er dokumenteret forurenet (Vidensniveau 2). Det forventes, at gravearbejde i forbindelse med
projektet vil være yderst begrænset.
7.10.2 Påvirkninger

Anlægsfasen
Projektets omfang vil ikke medføre forurening af jord, idet der er tale om etablering af et nyt rør
og en lastearm. I det omfang at der graves forurenet jord op vil dette bliver behandlet efter reglerne for bortskaffelse af forurenet jord.
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Driftsfasen
Projektet omhandler kun gas, som ikke kan lede til jordforurening. Drift af anlægget vil derfor ikke medføre forurening af jord, og dermed ikke ændre det nuværende jordforureningsbillede.

Figur 7-4 Forurenede grunde omkring havneterminalen

7.11 Trafik/Skibstrafik
7.11.1 Eksisterende forhold

Den nuværende trafikale struktur på havneterminalen er tilstrækkelig til at kunne håndtere trafikken i forbindelse med projektet.
Skibstrafikken på havneterminalen/Fredericia havn har udviklet sig over årene. I 2005, hvor produktionen i Nordsøen var på sit højeste, anløb der ca. 520 skibe på Shell Havneterminal ud af et
total antal skibe til Fredericia/Middelfart havne på ca. 2.250 /32/. Her kigges på skibe over 499
Brutto Tons, hvilket vil sige, at lystbåde ikke er medtaget i betragtningen.
7.11.2 Påvirkninger

Trafikbelastningen på vejnettet til havneterminalen eller på havneterminalen vil ikke blive påvirket af projektet. Anlægsarbejdets omfang er yderst minimalt og vil kun medføre en begrænset
forøgelse af omfanget af trafik til havneterminalen. I driftsfasen vil der ikke være forøget trafik til
havneterminalen.
Skibsbelastningen på Shell Havneterminal vil ændre sig (forventet faldende antal råolieskibe) i
takt med at produktionen i Nordsøen aftager. I forbindelse med Hejre projektet vil der ske en
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stigning af LPG skibe (ca. 90 skibe per år). Det totale antal LPG skibe vil være ca. 118 per år med
en total samlet liggetid på ca. 1.600 timer per år. Det øgede antal LPG skibe er taget med i risikomodelleringen for havneterminalen.
Overordnet set er antallet af skibe til Fredericia/Middelfart Havne og Shells havneterminal faldet i
forhold til 2005 og det vurderes, at påvirkningen fra skibstrafik i forbindelse med Hejre projektet
er minimal og ikke giver anledning til en forøgelse af skibstrafikken ift. 2005.

7.12 Socioøkonomi
Ved socioøkonomiske påvirkninger forstås først og fremmest samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Det vil sige grundlaget for et områdes sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkningen på indtægtsgrundlaget for tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger.
Udover de afledte socioøkonomiske effekter beskrives også effekterne for befolkning og samfund,
der typisk omfatter påvirkninger af rekreative interesser, sundhedsmæssige gener som følge af
støj og emissioner mv.
7.12.1 Anlægsfasen

Anlægsfasen forventes at være ca. 1 år.
Der kan være gener i form af støj, emissioner og visuelle påvirkninger som følge af aktiviteterne
på selve byggepladsen. Anlægsarbejdet vil imidlertid primært foregå i dagtimerne og vil ikke
medføre væsentlige støjgener eller emissioner. De visuelle påvirkninger vurderes ligeledes at være begrænsede. Sammenholdt med, at der er tale om aktiviteter af midlertidig karakter, vurderes
det på den baggrund, at der ikke vil være væsentlige afledte socioøkonomiske påvirkninger på
befolkningen.
Anlægsaktiviteterne kan medføre en lille øgning i mængden af trafik i området omkring havneterminalen, både i relation til persontrafik til og fra arbejdspladsen, samt transport af byggemateriale og affald. Det lille omfang af disse transporter taget i betragtning, vurderes det at projektet ikke medfører væsentlige barriereeffekter for hverken befolkning eller erhverv i området.
7.12.2 Driftsfasen

De direkte effekter ved havneterminalen i drift forventes ikke at medføre afledte effekter på befolkningen i form af påvirkninger af sundhed eller sociale strukturer i samfundet. De sundhedsmæssige effekter som følge af emissioner er ubetydelige.
Visuelt er der ligeledes begrænsede effekter. Den nye lastearm forventes således ikke at medføre
visuelle gener på grund af lastearmens lille størrelse og placering på den eksisterende havneterminal. Det er ikke sandsynligt at ændringen i forbindelse med projektet kan skilles fra det eksisterende anlægs visuelle effekt.

89

7.13 Sammenfattende vurdering
I Tabel 7-1 sammenfattes vurderingerne af den samlede betydning af virkningerne på de betragtede emner som følge af den øgede udskibning på havneterminalen.
Tabel 7-1 Sammenfatning af miljøvurderinger i relation til havneterminalen
Emne

Samlet betydning
Anlægsfase

Driftsfase

Natur

Ingen

Ingen

Landskab

Ingen

Ingen

Kulturarv

Ingen

Ingen

Friluftsliv

Ingen

Ingen

Støjniveau

Ingen

Ingen

Luftkvalitet

Ingen

Ingen

Grundvand, overfladevand og affald

Ingen

Ingen

Jord

Ingen

Ingen

Trafik

Ingen

Ingen

Socioøkonomi

Ingen

Ingen

Samlet betydning, kategorisering:

Vurderingsgrundlag:

Ingen betydning

Vurderingen af den samlede betydning på et emne som følge af

Mindre betydning

summen af virkninger efter anlægsudvidelsen omfatter en eva-

Moderat betydning

luering af virkningernes intensitet, udbredelse og omfang.

Væsentlig betydning
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8.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Afværgeforanstaltninger er de aktiviteter og foranstaltninger, der gennemføres for at eliminere
eller reducere de miljøpåvirkninger, der kan følge af anlægsændringerne på råolieterminalen og
havneterminalen. Afværgeforanstaltninger vil i denne sammenhæng generelt være anlægstekniske foranstaltninger (fx anlægsmetoder, systemer til opsamling af oliespild, støjafskærmning
mv.).

8.1

Anlægsfasen
Emissioner fra lastbiler og entreprenørmaskiner nedsættes ved anvendelse af nyere materiel. Anvendelse af partikelfiltre og katalysatorer på lastbiler og entreprenørmaskiner samt anvendelse af
brændstof med lavt svovlindhold (0,0005%) til lastbiler kan yderligere bidrage til reduktion af
emissioner.
Eventuelle jordtransporter af forurenet jord foretages med presenning over ladet for at minimere
støvpåvirkning og emission af forureningskomponenter til omgivelserne.
Anlægsaktiviteterne foregår under overholdelse af de almindelige vejledende støjgrænser for
bygge- og anlægsarbejder. Herudover vil specielt støjende aktiviteter som udgangspunkt blive
udført i dagperioden på hverdage. Herved tilgodeses naboerne til råolieterminalen og havneterminalen, således at der er minimal støj i de perioder, hvor beboerne opholder sig i området.

8.2

Driftsfasen
Tilladelser til anlægsændringer på råolieterminalen og øget udskibning på havneterminalen vil indeholde vilkår for de afværgeforanstaltninger, der findes nødvendige for driften af de nye anlægsenheder. Anlæggene vil således blive etableret i overensstemmelse med tilladelserne og i
øvrigt med udgangspunkt i den almindelige designpraksis indenfor branchen, herunder internationale og nationale normer og standarder samt Shells interne specifikationer for denne type anlæg.
I relation til driften omfatter de primære afværgeforanstaltninger, at nyt procesudstyr etableres
på befæstet underlag således at eventuelle spild opsamles og dermed ikke spredes ukontrolleret,
se i øvrigt beskrivelserne i afsnit 6 og 7.
Der er i øvrigt ikke fundet ekstraordinære afværgeforanstaltninger, der bør tages i anvendelse i
driftsfasen som supplement til de anlægstekniske afværgeforanstaltninger integreret i projektet.
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9.

KUMULATIVE EFFEKTER
Som del af miljøvurderingen skal det undersøges, hvorvidt de miljømæssige konsekvenser af udbygningen af olieterminalen i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter resulterer i kumulative effekter, jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM). Der er ikke – udover støj – identificeret effekter, der kumulerer med anlæggets
påvirkninger.
Støj
Råolieterminalen er beliggende i et større erhvervsområde og er omgivet af et voldanlæg. Området er støjmæssigt præget af støj fra virksomheder, herunder især fra Shell Raffinaderiet.
Der er ved fastsættelsen af den vejledende støjgrænse taget højde for, at der i praksis vil være
bidrag fra flere virksomheder. Man kan sige, at den vejledende støjgrænse er fastsat tilpas lav til,
at forholdene er acceptable også ved bidrag fra flere virksomheder.
I praksis er der grænser for hvor meget den totale støj kan overstige den vejledende støjgrænse.
Afstandsforhold og virksomhedernes driftsforhold gør, at virksomhederne ikke medfører maksimale støjbelastninger på de samme lokaliteter og i de samme tidsrum. At den totale støj ved bidrag fra flere virksomheder overstiger den vejledende støjgrænse med op til 5 dB kan dog forekomme.
I forbindelse med støjkortlægningen er det påvist indikationer på, at eksportpumperne giver anledning til et betydeligt støjbidrag fra råolieterminalen – et forhold der ikke tidligere har været
registeret og kan skyldes, at støjen er maskeret af støjen fra Shell Raffinaderiet. Shell Raffinaderiet har i deres seneste støjkortlægning fra oktober 2007 en mindre overskridelse af beregnet
støjniveau ved nabo mod nordøst i natperioden.
Anlægsændringen på råolieterminalen er forbundet med en mindre reduktion af støjen på anlægget og i de omkringliggende områder i driftsfasen. Modelberegninger indikerer imidlertid at der
kan forekomme en mindre overskrivelse af den gældende grænseværdi om natten ved beboelsesejendommen mod nordøst som følge af de eksisterende eksportpumper. Afstandsforhold og
virksomhedernes driftsforhold gør, at råolieterminalen og Shell Raffinaderiet ikke konstant medfører maksimale støjbelastninger på de samme lokaliteter og i de samme tidsrum.

92

10. MANGLER OG BEGRÆNSNINGER
Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal en VVM-redegørelse indeholde en oversigt over eventuelle
mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette kapitel findes en samlet oversigt over de mangler og usikkerheder, der er vurderet at være i grundlaget for vurderingerne i de enkelte afsnit.
Anlægsdesign
Vurderingerne i denne VVM-redegørelse er foretaget på baggrund af et indledende konceptuelt
design. Eventuelle ændringer af designet i senere faser af projektet skal derfor vurderes i relation
til, om ændringerne har konsekvens for vurderingerne foretaget i VVM-redegørelsen.
Anlægsfase
Vurderingerne i relation til anlægsfasen er foretaget på et stadie, hvor omfang og udførelse af
anlægsarbejdet ikke kendes i detaljer. Dette kendes først, når der foreligger en detaljeret plan
for anlægsarbejdet. Vurderingerne er således foretaget på baggrund af almindelig praksis og erfaringer fra andre anlægsprojekter, hvorfor usikkerhederne ved vurderingerne vurderes at være
begrænsede.
Natur
Feltundersøgelserne er gennemført tidligt på sæsonen og sammenfaldende med et usædvanligt
køligt forår, hvilket kan betyde at eksempelvis markfirben, som er eftersøgt, derfor ikke er registreret. Undersøgelserne er derfor behæftet med en mindre usikkerhed, men vurderingerne er foretaget ud fra en samlet bedømmelse af artslisterne, habitatens karakteristika generelt samt forsigtighedsprincippet, og de skønnes derfor at tage højde for både registrerede og potentielle naturværdier.
Forurenet jord
Forureningernes art, udstrækning og koncentration på kortlagte ejendomme er ikke altid fuldt ud
kendt. Generelt kan der ved anlægsarbejdet også udenfor de kortlagte områder forekomme
ukendte/ikke kortlagte forureninger.
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BILAG 1

VVM – Ændrede drifts- og anlægsforhold forårsaget af tilslutning
af Hejrefelt til DONG Oil Pipe A/S’ transportsystem
Indkomne ideer og forslag

ODE-200-00057
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VVM – Ændrede drifts- og anlægsforhold forårsaget af tilslutning af Hejre felt til DONG Oil Pipe A/S’ transportsystem
Indkomne ideer og forslag
Afsender

Ideer og forslag

Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration
Holbergsgade 6
1057 København K
Miljøcenter Ribe
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Integrationsministeriet har ingen bemærkninger til høringen

Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
1260 København K
Peter Boysen
Agnetevej 6
7000 Fredericia

Haderslev Stift
Ribe Landevej 35-37
6100 Haderslev
Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Myndigheds vurdering

Miljøcenter Ribes beføjelser ligger i denne
sammenhæng inden for naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15 vedrørende dispensation
fra beskyttelseslinjer. Miljøcenteret vil forholde sig til konkrete forhold, hvis de anmodes herom.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling har ikke bemærkninger til høringen

Miljøcenter Ribe inddrages i
nødvendigt omfang i udarbejdelsen af VVM’en som særlig
fagkyndig myndighed.

Peter Boysen ønsker rørledningen nedlagt.
Endvidere stilles der tvivl ved overholdelse
af den sundhedsbaserede grænseværdi for
svovlbrinte (B-værdien) uden for Shell Raffinaderiets område.

Rørledningen er et lovligt eksisterende anlæg som VVMbestemmelserne ikke giver
hjemmel til at standse. Et lovligt eksisterende anlæg indgår i
vurderingen af en eventuel
kumulativ effekt.

Stiftsøvrigheden vurderer, at projektet ikke
berører kirkelige interesser men afventer
placeringen af lagertankene.
Det bemærkes, at det er et bærende princip
i Fredericia Kommunes fysiske planlægning,
at en forøgelse af risikoen omkring bynære
virksomheder ikke er acceptabel. Den eksisterende havneterminal ligger meget bynært og er omgivet af boliger, offentlige
institutioner, rekreative områder og erhverv.
Af hensyn til omgivelserne ønsker kommunen derfor at sikre den mindst mulige risiko
og at risikoen ikke øges ved ændringer af
anlægget og/eller driften af anlægget.
Fredericia Kommune ønsker således, at der
undersøges alternativer for udskibningen af
LPG-gas, så risikoen for Fredericia Havn
ikke øges.
Fredericia Kommune forslår, at risikoen
omkring Råolieterminalen begrænses ved,

Projektets betydning for emissionen af svovlbrinte og svovldioxid fra Råolieterminalen og
Raffinaderiet vil indgå i VVMredegørelsen, idet der redegøres for en før og efter situation.
Placeringen af lagertanke vil
fremgå af VVM-redegørelsen
Princippet om, at en ændring
eller udvidelse af en virksomhed omfattet af Risikobekendtgørelsen ikke skal øge risikoen
uden for virksomhedens egne
arealer vil være grundlæggende for behandlingen af de risikomæssige forhold i VVMredegørelsen. Princippet imødekommes gennem design og
placering af anlæg. Som tillæg
til VVM-redegørelsen gennemføres der en risikoanalyse for
de ændrede drifts- og anlægsforhold, og der redegøres for
den individuelle stedbundne
risiko og den samfundsmæssige risiko. Vurderingen af risikoanalysen sker i et samarbej-
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Myndigheds vurdering

at der vælges jorddækkede tanke, og at
tankene placeres i så stir afstand fra Ydre
Ringvej som muligt. Derved vil der kunne
sikres den størst mulige sikkerhed for trafikken på Ydre Ringvej og sikre de bedst mulige anvendelsesmuligheder for naboarealerne.

de mellem Arbejdstilsynet,
Fredericia Brandvæsen og
Miljøcenter Odense.

Den visuelle effekt af placeringen af en ny
flare ved Råolieterminalen bør undersøges.
Effekten af belysning af det nye anlæg bør
vurderes visuelt, og det bør sikres, at anlægget kun belyses, når der funktionsmæssigt er behov for det.
Det forøgede energiforbrug til pumpning af
den større mængde gas gennem det eksisterende rør til udskibning bør indgå i VVMredegørelsen.
Støj- og lugtforhold ved såvel Råolieterminalen som Havneterminalen bør vurderes
og begrænses mest muligt af hensyn til den
bynære placering.
Ib Nielsen
Plantagevej 18
7000 Fredericia

Ib Nielsen oplyser på grundlag af egne oplevelser fra perioden 1960-1973 om kraftig
forurening med raffinerede olieprodukter
(benzin) af Havneterminalen. Dette opfattes
blandt andet som en øget risiko ved uheld.
Der refereres til, at Miljøstyrelsen har fastsat
en sikkerhedszone på 500 meter omkring
Havneterminalen.
Endvidere refereres til flere projekter for
anden anvendelse af arealerne omkring
Havneterminalen.
Endelig foreslås en flytning af hele Havneterminalen – eventuel ved at genoptage et
tidligere forslag om at flytte terminalen ud
nord for Æbleø.

Vurdering af den visuelle effekt
af en ny flare og belysning af
nyt anlæg medtages i VVMredegørelsen.
Energiforbruget til pumpning af
den større mængde gas medtages i det omfang det giver
mening i forhold til at vurdere
anvendelsen af bedst tilgængelig teknik (BAT) for projektet
som helhed.
Projektets betydning for støjog lugtforhold ved Råolieterminalen, Raffinaderiet og Havneterminalen vil være en del af
VVM-redegørelsen, idet der
med udgang i VVMbekendtgørelsens brede miljøbegreb redegøres for en før og
efter situation.
Fordoms tiders forurening på
Havneterminalen er kendt af
miljømyndighederne. Der er
således gennemført en kortlægning heraf i 1986. Efterfølgende er etableret afværgeforanstaltninger for nedbringelse
af forureningen. En restforurening vil indgå i vurderingen af
en eventuel kumulativ effekt.
Der er ikke fastlagt nogen sikkerhedszone på 500 meter
omkring hverken Havneterminalen, Raffinaderiet eller Råolieterminalen. Zonen på 500
meter fremgår af Miljøministeriets cirkulære nr. 37 om planlægning af arealanvendelsen
indenfor en afstand af 500
meter fra risikovirksomhed, og
er således en planlægningszone. Da alle tre implicerede
virksomheder er risikovirksomheder vil vurderingen af projektets betydning for omgivelserne
som minimum medtage arealer
indenfor denne afstand. Ved
vurderingen af eventuelle konsekvensafstande for større
uheld med stoffer omfattet af
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Myndigheds vurdering
Risikobekendtgørelsen, der
strækker sig ud over de 500
meter, vil disse arealer tillige
indgå i vurderingen.
Vurderingen af projektets betydning for omgivelserne tager
som udgangspunkt afsæt i den
faktiske anvendelse af arealerne. Mulige fremtidige projekter
for anvendelsen af omgivelserne vil derfor ikke kunne medtages i VVM-redegørelsen.

Jan og Ulla Rasmussen
Falstersgade 18
7000 Fredericia

Jan og Ulla Rasmussen giver i forhold til
Havneterminalen udtryk for bekymringer i
forhold til en forøgelse af risikoniveauet,
emissionen af lugt, støj og forbrændingsgasser fra skibenes egne motorer samt
påvirkning af Fredericia Vold, der er fredet
efter Naturbeskyttelseslovens § 12. På
denne baggrund fremsættes følgende forslag til undersøgelser i forbindelse med
VVM:









Vurdering af sikkerhedszone ved
opgradering af kapacitet fra Havneterminal skal respektere og tage
højde for, at der allerede forefindes
beboelser i området.
Der skal udarbejdes støjmålinger
for hele området. Dette gælder området tæt på Havneterminalen, men
også området ved Sandal samt
Strib.
Ændring af pumpekapacitet på skibene, så skibenes egne motorer ikke skal støje og forurene.
Lugtgenerne som følge af det højere indhold af flygtige kulbrinter
(kondenserede gasser) skal løses
ved etablering af et nyt afgasningsanlæg på Havneterminalen.
Fredericia Vold skal inddrages i
vurderingen af projektets betydning

Havneterminalen er et lovligt
eksisterende anlæg som VVMbestemmelserne ikke giver
hjemmel til at standse. Et lovligt eksisterende anlæg indgår i
vurderingen af en eventuel
kumulativ effekt. Alternativ
placering af Havneterminalen
vil dog blive omtalt primært
med reference til tidligere gennemførte overvejelser.
Vurderingen af projektets betydning for omgivelserne - herunder de sikkerhedsmæssige
forhold, tager som udgangspunkt afsæt i den faktiske anvendelse af arealerne.
Projektets betydning for støjog lugtforhold ved Havneterminalen vil være en del af VVMredegørelsen, idet der med
udgang i VVMbekendtgørelsens brede miljøbegreb redegøres for en før og
efter situation.
Konstateres der i forbindelse
med udarbejdelsen af VVMredegørelsen en ikke acceptabel påvirkning af omgivelserne
med lugt eller støj, vil ændring
af pumpekapacitet og et nyt
afgasningsanlæg indgå i vurderingen af mulige tiltag for at
bringe påvirkningen ned på et
acceptabelt niveau.
Fredericia Vold medtages i
relevant omfang i VVMredegørelsen, såfremt projektet
har indvirkning på grundlaget
for voldanlæggets fredning.
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FredericiaC
Kastelsvej 5
7000 Fredericia
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Evald Lauridsen
Dalegade 22
7000 Fredericia

Varde Kommune
Toften 2
6818 Årre

Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Grete Jensen
Marsvænget 15
7000 Fredericia

Ideer og forslag

Myndigheds vurdering

for omgivelserne.
FredericiaC har på det foreliggende grundlag ikke konkrete bemærkninger til det fremlagte høringsmateriale.
EBST har ingen bemærkninger.

Evald Lauridsen ønsker oplyst, hvornår
transporten af olie via olierørledningen
stopper.

Prognose for transport af olie i
olierørledningen medtages i
VM-redegørelsen.

Endvidere anføres det, at såfremt udskibningen af olie fra Havneterminalen giver
gener for borgerne, bør der etableres en ø
ud for fælleden, hvorfra udskibningen kan
ske.

Havneterminalen er et lovligt
eksisterende anlæg som VVMbestemmelserne ikke giver
hjemmel til at standse. Et lovligt eksisterende anlæg indgår i
vurderingen af en eventuel
kumulativ effekt. Alternativ
placering af Havneterminalen
vil dog blive omtalt primært
med reference til tidligere gennemførte overvejelser.

Varde Kommune har ingen kommentarer til
det fremsendte materiale, da det skønnes,
at indvirkningen/ændringerne på rørledningen og pumpestationen i Filsø gennem/i
Varde Kommune er af marginal karakter.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste kan – efter høring af øvrige relevante
myndigheder under Forsvarsministeriet –
meddele Miljøcenter Odense, at man ikke
har modtaget bemærkninger eller kommentarer fra de øvrige myndigheder.
Beredskabsstyrelsen fremsender eventuelle
egne bemærkninger.
Beredskabsstyrelsen deltager i samarbejde
med Fredericia Brandvæsen i vurderingen
af risikoanalysen af projektet i overensstemmelse med reglerne i beredskabslovgivningen. Styrelsens eventuelle bemærkninger til projektet vil komme til at indgå i
dette samarbejde.
Grete Jensen foreslår udskibningen af råolie og gas flyttet fra Havneterminalen ud til
rørledningens føring ved Trelde.

Beredskabsstyrelsen inddrages
i nødvendigt omfang i sagsbehandlingen efter Risikobekendtgørelsen.

Havneterminalen er et lovligt
eksisterende anlæg som VVMbestemmelserne ikke giver
hjemmel til at standse. Et lovligt eksisterende anlæg indgår i
vurderingen af en eventuel
kumulativ effekt. Alternativ
placering af Havneterminalen
vil dog blive omtalt primært
med reference til tidligere gennemførte overvejelser.

Miljøministeriet
Miljøcenter Odense
Tietgens Boulevard 40
5220 Odense Ø
Telefon 72 54 65 00
post@ode.mim.dk
www.ode.mim.dk

