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1. Introduktion 

I designfasen af projektet Baltic Pipe på Sjælland er der med Slagelse, Næstved og Faxe 

Kommune indgået aftale om krydsninger af vandløb og hoveddræn i tre vandsynsprotokoller; 

23-602-CB-0011 – Vandsynsprotokol – Slagelse Kommune 

23-602-CB-0012 – Vandsynsprotokol – Næstved Kommune 

23-603-CB-0011 – Vandsynsprotokol – Faxe Kommune 

 

Som bilag til vandsynsprotokollerne er vedlagt tre af Energinets standardtegninger for 

retablering af krydsende dræn; 

23-600-CG-0001 

23-600-CG-0002 

23-600-CG-0003 

 

I disse tegninger er angivet hvorledes og med hvilke materialer dræn retableres efter anlæg af 

den krydsende gasledning. I forbindelse med tilknytning af faglig ekspertise er projektet blevet 

rådet til at søge om ændring til førnævnte metode og materialevalg. Blandt andet har erfaring 

fra tidligere anlægsprojekter i Energinet vist at det hidtil aftalte fører til en uhensigtsmæssig 

høj grad af reparation på retablerede dræn. Siden aftalen blev indgået, er Johannes Petersen 

tilknyttet projektet som drænteknisk konsulent. Johannes får ansvaret for opfølgning på 

drænarbejdet i fem år efter anlægget står færdigt og har ligeledes stået for mange udbedringer 

af retablerede dræn på et større projekt i Sønderjylland. Det er Johannes forslag som de 

ønskede ændringer baseres på. 
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2. Teknisk løsning 

2.1 Samlinger 

I stedet for samlemuffer ønskes en specialfremstillet samling med drænrør og anlægsrør 

benyttet, for at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i samlingen. Samtidig benyttes geotekstil i 

områder hvor jorden ikke vurderes at have tilstrækkelig stabilitet. På tværs af ledningstracéet 

frigraves dræn som krydser selve ledningsgraven, samt dræn som bliver udsat for tung trafik 

under anlægsarbejdet. Som udgangspunkt skiftes dræn i en gennemsnitlig bredde af 24 meter, 

med undtagelse af steder hvor der er indsnævret arbejdsbælte. Samlinger placeres således at 

både det eksisterende lerrør og det nye anlægsrør er understøttet af stabil råjord. Princippet 

for de specialfremstillede samlinger består inderst af fleksibelt, slidset drænrør som lægges om 

det eksisterende lerrør for at tilpasse til dimensionen af det nye drænrør. Omkring samlingen 

og fleksible drænrør placeres to stive, enkeltslidsede PVC-rør. Samlingen afsluttes med et 

stykke geotekstil for at sikre mod sedimentering. Figur 1 herunder viser materialerne enkeltvis. 

 

 

Figur 1 - Materialeudsnit til samling af lerrør og anlægs-drænrør 
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Det frigravede lerrør omkranses af drænslange til den ønskede diameter er opnået. Samtidig 

tilpasses slangen således at de to tilstødende rør får samme bundkote. Se figur 2 herunder. 

 

 

Figur 2 - Diameter af lerrør tilpasset med drænrør, placeres med hensyn til bundkote 

Samlingen justeres således at lerrøret ligger med samme bundkote som det nye anlægsrør. 

Herefter fastgøres samlingen med to stykker PVC-rør hvor slidserne placeres modsat af 

hinanden. Se figur 3 og 4 herunder. Omkring den færdige samling placeres et stykke geotekstil. 

Figur 3 - Fastgørelse af samling, trin 1 
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Figur 4 - Fastgørelse af samling, trin 2 

2.2 Materialer 

For at sikre tilstrækkelig dræning, stabilitet og styrke benyttes fuldslidsede, stive anlægsrør 

fremfor topslidsede. Erfaringen er at de topslidsede risikerer at stå i vand helt op til toppen af 

røret, og herved går den stabile understøtning af røret tabt. Herudover udlægges geotekstil 

rundt om samlinger, samt under drænrør i områder hvor jorden har utilstrækkelig bæreevne. 

Alle retablerede dræn bliver anlagt med filtergrus omkring som pakningsmateriale, som vil 

minimere indtrængen af sand. Der placeres et lag af filtergrus over drænrøret på minimum 30 

centimeter, eller til underkant af muldlaget. 

 

2.2.1 Drænrør 

Følgende drænrør benyttes som erstatning for lerrør; 

Anlægs-drænrør PE DN110/95 – fuldslidset – stivhedsklasse SN6 

Anlægs-drænrør PE DN160/140 – fuldslidset – stivhedsklasse SN8 

Anlægs-drænrør PE DN200/173 – fuldslidset – stivhedsklasse SN8 

 

Til tilpasning af samlinger benyttes følgende drænrør; 

Drænrør PVC DN92/80 

Drænrør PVC DN128/113 

 

Følgende kloakrør benyttes til fastgøring/indkapsling af samlingen; 

PVC DN110 – stivhedsklasse SN4 

PVC DN160 – stivhedsklasse SN4 

PVC DN200 – stivhedsklasse SN8 

 

Til stabilisering af rør og beskyttelse/tætning af samlinger benyttes geotekstil med minimums 

tæthed på 135g/m2. 
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3. Kommunikation 

I det den tekniske løsning afviger fra det aftalte grundlag i vandsynsprotokollen som er 

godkendt på ekspropriationsforretningen, kommunikeres ændringen til samtlige berørte 

lodsejere.  

Ekspropriationskommissionen notificeres om ændringen i form af dette tekniske notat.  

Alle de lodsejere der bliver berørt af de tekniske ændringer bliver kontaktet af Energinets 

lodsejeransvarlige. De enkelte lodsejere modtager beskrivelser tilsvarende dette notats afsnit 2 

enten som e-mail, brev eller ved et fysisk møde i marken, dette da Energinet p.t. afholder 

midlertidige arealovertagelsesmøder på en del af strækningen. På de midlertidige 

arealovertagelsesmøder drøftes det typisk, hvordan processen for retablering af dræn vil 

foregå, og her aftales det at lodsejer vil blive kontaktet forud for tildækning af de retablerede 

dræn for at godkende det udførte arbejde. 

Hvis der er spørgsmål til dette notats afsnit 2, vil lodsejere have mulighed for at kontakte 

Energinets lodsejeransvarlige eller Energinets drænkonsulent direkte. 




