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1 Indledning 
Køge Bugt-kommunerne har en fælles udfordring i deres relativt lavliggende 

boligområder, der er potentielt oversvømmelsestruede ved stormflod med vand fra 

den Botniske Bugt. Solrød Kommune er speciel blandt Køge Bugt-kommunerne 

ved at have mange boliger, som ligger indenfor rækkevidde af de stormfloder, der 

historisk har ramt området. 

Der er nu gået langt tid siden de sidste store stormfloder - men de kan komme i 

morgen eller om 100 år – ingen kan forudsige det mere end maksimalt én uge før 

det sker. I januar oplevede Køge Bugt den stille stormflod ”After Urd” der ramte 

Solrød selvom vinden blæste fra nord og derved burde have blæst den væk fra 

Køge Bugt. Lad os glæde os over, at der ikke skete mange skader, at beredskabet 

kunne håndtere vandet og bruge den som inspirator til at sikre os inden den store 

stormflod kommer. 

I både klimatilpasningsplaner og i oversvømmelsesdirektiver kan man læse, at 

kystområdet i Solrød bør sikres mod stormflod op til et vist niveau. Det har NIRAS 

forsøgt at give nogle løsningsforslag på, således, at der i denne rapport, er en 

fælles basis af viden om stormfloder, returperioder, havniveauer, anlægstekniske 

beskrivelser samt økonomiske overslag, som det er håbet, at borgerne vil benytte 

sig af i den videre proces hen mod en fælles stormflodsbeskyttelse. 

Vi viser i dette projekt, at det ikke er teknisk svært eller økonomisk uoverskueligt 

at beskytte sig – og der er endda muligt at tilføre gevinster for strand, klit, natur 

og samfund i vores løsningsforslag. 

 

2 Baggrund og forudsætninger 
Solrød Kommune har en 5,5 km lang kyststrækning mod Køge Bugt. 

Kyststrækningen er kendetegnet ved at en sandklit af varierende højde beskytter 

de bagvedliggende bebyggelser mod oversvømmelse til et vist niveau. I den 

sydlige del af kommunen ligger Staunings Ø (nu landfast), en barrierehalvø, der er 

dannet af mange års konstant revleudvikling i bugten.  

Som det blev oplevet i den stille stormflod ”After Urd” i januar 2017 kommer 

stormfloden hurtigt og sandklitterne samt højtliggende terræn er den eneste 

nuværende beskyttelse langs Solrøds kystzone for de bagvedliggende bebyggede 

områder, så vandet har mulighed for at finde lavtliggende strømningsveje ind til 

bebyggelserne via alle de passager, som åudløb, lagunegab og erosionshuller 

gennembryder klitten med. Disse passager skal derfor afskærmes mod 

vandindtrængning i tilfælde af varsel om stormflod. 

Der er en række udtryk som man anvender i forbindelse med oversvømmelse, 

som derfor bliver defineret: 

Definitionsoversigt: 

 m DVR90 – Danmarks højde-reference i forhold til ”dagligt vande” 

 Returperiode/middeltidshændelse (MT) – det antal år, der statistisk vil gå inden 

en oversvømmelse med samme maksimale vandstandshøjde vil forekomme 

igen 
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 Sikringsniveau – beregnede højde, hvortil man skal bygge digets kronekote for 

at få sikkerhed for at vandet ikke ødelægger diget til den givne returperiode. 

For klitter er det styrken af klitten, således at de kan sammenlignes. 

 Områdedefinition: - Område A: Område 1 + 2 + 3N; Område B: Område 3S; 

Område C: Område 4 (se Figur 2.1) 

 

 

Solrød Kommune har inddelt det oversvømmelsestruede område i 3 risikoområder 

(A, B og C).  Den primære sikring i område A er klitrækken kombineret med de 

kommende lokale sikringstiltag ved fx åudløb og erosionshuller.  

Område B er meget lavtliggende landområde landværts for lagunen samt den 

sydligste del af Staunings Ø. I tilfælde af, at Solrød og Køge Kommune vælger 

ensartet sikringsniveau i lagunen, så vil minimum område B skulle have samme 

sikringsniveau på 2,8 m DVR90 som valgt i Køge Kommune.  

Når man stormflodssikre risikoområde A og B, så vil område C også blive sikret 

mod stormflod op til et vist niveau (se Figur 2.1) – dog skal der etableres lokale 

sikringstiltag langs Strandvejen ved valg af lavere sikringsniveau i område A og B 

end de 2,8 m DVR90, da Solrød Kommune netop ønsker 2,8 m DVR90 som 

sikringsniveau i område C. 

 

 

 

 

Solrød Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af tilbud til ”Katalog med 

muligheder for kystbeskyttelse i Solrød Kommune” inddelt kyststrækningen i 

område 1, 2, 3 og 4 – disse inddelinger benytter NIRAS (se Figur 2.1). 

Risikoområde A dækker område 1, 2 og den nordligste del af område 3 (herefter 

3N) og risikoområde B omfatter ca. 710 m af den synligste del af område 3 

(herefter 3S) og Område C svarer til område 4.  

Figur 2.1: Oversigt over 

Solrød Kommunes 

oversvømmelses 

risikoområder. 
Områdebetegnelserne 

markerer skift i boligmæssige 

og morfologiske områder.  

Område A: Område 1+2+3N 

Område B: Område 3S 

Område C: Område 4 
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Område 1 omfatter den, ubebyggede kyststrækning ud for Trylleskoven (ca. 1,0 

km). Område 2 omfatter strækningen med klitrække havværts kystnær 

bebyggelse (ca. 2,6 km) og område 3N den nordligste del af barrierehalvøen, 

Staunings Ø (ca. 1,0 km). Område 3N og 3S adskilles af adgangsstien ud for Jersie 

Strandpark. Område C (område 4) er placeret landværts for Strandvejen.  

NIRAS forudsætter at eksterne forudsætninger som IPCC og DMI’s klimarelaterede 

havspejlsstigning er korrekte. Ligeledes forudsættes højvandsstatistikken fra 

COWI 2016 og at landhævning er korrekt.  

Der er valgt at arbejde med fire forskellige ydre vandstande i forbindelse med 

planlægningen af sikringen af Solrød Kommune mod oversvømmelse: 

1,54 m DVR90 svarer til en 40 års middeltids vandstand i dag uden bidrag for 

sandsynlige vandspejlstigninger skabt af klimaforandringer, se Kapitel 3. Dette 

niveau svarer til Kystdirektoratets statistiske 100 års middeltids-vandstand ud 

fra vandstandsmålinger i Køge Havn fra 1955 til 2012. Vandstanden i Køge 

Havn er 7 cm lavere end vandstanden i Køge Bugt grundet dæmpningen 

gennem havnehullet ifølge DMI. Der har været to registrerede episoder med 

maksimalvandstand på ca. 1,50 i måleperioden – som derved giver en 

statistisk 100 års hændelse. ”AfterUrd”-stormfloden blev målt til 1,57 m DVR90 

i Køge Havn svarende til 1,57+0,07= 1,64 m DVR90 i Køge Bugt og er derved 

den højst registrerede hændelse i måleperioden. 

 

2,00 m DVR90 er det sikringsniveau som borgerne i det sydlige Solrød har 

valgt at ville sikres til på det jorddige, der ønskes placeret landværts for 

lagunen i Solrød. Dette svarer statistisk til en ca. 100 års middeltidshændelse i 

dag uden bidrag for vandspejlstigninger skabt af klimaforandringer, se Kapitel 

3., se Figur 3.3 [1]. 

 

2,40 m DVR90 svarer til en statistisk ca. 100 års hændelse i dag med bidrag 

for vandspejlstigninger skabt af klimaforandringer om ca. 30 år, se Kapitel 3., 

se Figur 3.3 [1] 

 

2,80 m DVR90 svarer til en statistisk 270 års hændelse i dag uden bidrag for 

vandspejlstigninger skabt klimaforandringer, se Kapitel 3., se Figur 3.3 [1] 

Det svarer naturligvis også til maksimalvandstand i læ for bølger i den 

stormflodshændelse i år 1872, som er velbeskrevet og hvor vandstanden 

historisk er forekommet i alt 7 gange de sidste 1000 år, se Figur 3.2. 

Mens mulighed for placering af højvandsbeskyttelsen er relativt entydig i område 1 

og i område 2, så er der flere muligheder for placering i område 3. Her kan man 

vælge at bygge et jorddige landværts lagunen, således at diget ikke vil blive 

påvirket kraftigt af bølger i tilfælde af stormflod, da det er beskyttet af klitrækken 

på Staunings Ø. Man kan også vælge at tilføre mere sand til selve klitrækken på 

Staunings Ø og derved slippe for at skulle bygge diger nær husene. Endelig kan 

man vælge kombinationer af disse placeringer. 

2.1 Uddybende rapporter 
I arbejdet med bestemmelse af mulige beskyttelsesforanstaltninger mod stormflod 

i Solrød Kommune, er der udarbejdet en række nødvendige rapporter, der har 

forøget vidensniveauet, så det har været lettere at vælge de rigtige løsninger. 

Særligt er der udarbejdet en teknisk analyse af den kystnære klitrække i Solrød 

Kommune [2]. Denne rapport analyserer klittens nuværende styrkeniveau, dens 
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udvikling imellem 2007 og 2014 samt hvilke mængder sand, der skal tilføres hvor, 

for at opnå forskellige ønskede sikringsniveauer.  

Solrød Kommune og Køge Kommune har valgt at samarbejde om at se på 

mulighederne for en eventuel fælles sikring af laguneområdet og barriereområdet, 

der er placeret i Solrøds sydlige del og i Køges nordlige del. Derfor er der også her 

blevet udarbejdet nødvendige rapporter. Disse rapporter beskriver de 

naturmæssige konsekvenser for Natura 2000-området ved at bygge et 

kystbeskyttelses-anlæg som henholdsvis landdige, klitdige og kombinationsdige i 

område 3 samt de tilhørende tekniske beskrivelser af sådanne anlæg [3] [4] [5] 

[6]. 

Køge Kommune har desuden offentliggjort deres skitseforslag til beskyttelse mod 

stormflod i Køge Kommune, hvor der er beskrevet forskellige løsningsforslag i den 

nordlige del af Køge [7]. Den 6. juni 2017 blev Køges Dispositionsforslag også 

offentliggjort [8] – derved er ideerne fra skitseprojektet blevet forenklet til én idé 

pr. område. Dog er der i dette dispositionsforslag bl.a. beskrevet både en 

stormflodsløsning med landdige og med klitdige for laguneområdet syd for Solrød.   

3 Vandstand og sikringsniveau 
Når man skal fastlægge en kronekote for et dige for en given valgt sikringsniveau, 

så fremkommer denne som summen af følgende bidrag: 

 Statistisk højvandsmiddeltidshændelse MT,  

 Bølgepåvirkningen (bølgetillæg lige foran kystbeskyttelsen - beregnes)  

 Relative fremtidige havspejlsstigninger (klimabidrag ifølge DMI). 

 Justering/usikkerhed (ønskes højere/lavere sikkerhed end teknisk anbefalet) 

Til dimensionering af et diges kronekote, der skal beskytte til en bestemt levetid, 

bør man derfor først vælge et sikringsniveau. Dette beregnes ved at finde summen 

af følgende bidrag: Vandstand (VB) med given returperiode fx 100 års 

middeltidshændelse (MT), tillægge havspejlsstigningen for en passende levetid 

(KB) og, hvor der forventes samtidig bølgepåvirkning, tillægge et bølgebidrag 

inklusiv vindstuvning (BB). Summen giver den resulterende kronekote(KK), se 

Figur 3.1. 

 

 

 

 

Hvis man derimod vil kende sikringsniveauet af en klitrække, som man er 

beskyttet imod i dag, så skal man finde den højde af klitten, hvor man har 

sammenhængende minimumsbredde på 20 m. Klitten kan derved eroderes 20 m 

tilbage i én storm før der kommer vand ind i baglandet. I de følgende kapitler vil 

disse forskellige parametre blive gennemgået. 

Figur 3.1: Principskitse af 
metode til at finde 

nødvendige kronekote for 

højvandsbeskyttelse i form af 

dige. Bemærk at kronekoten i 

dette tilfælde benævnes 

sikringsniveauet. 
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3.1 Højvande i Køge Bugt 
Oversvømmelse fra havet forekommer, hvor ydre vandstand stiger til over 

tærsklen for den oversvømmelsestruede terrænoverflade. Når vandet stiger og har 

fundet vej til lavtliggende oversvømmelsestruede områder, så vil oversvømmelsen 

fortsætte indtil ydre vandstand i det lokale havområde igen falder ned under 

tærskelværdien for den hydrauliske passage. 

I Køge Bugt optræder tre forskellige typer af højvandssituationer, styret af de 

meteorologiske omstændigheder. Der skal helt specielle forhold til for, at der kan 

opstå en stormflod, der kan forvolde store oversvømmelser (type 3). 

1) Almindelig eller kraftig pålandsvind vil kun kunne give relativt små 

oversvømmelser – også selv om det blæser lang tid fra én retning som i 

december 2015, hvor regnvand ikke kunne strømme ud i havet fordi 

vandstanden her længe havde været høj grundet pålandsvind. Denne type 

højvande når typisk op omkring 1,0 m DVR90, se Figur 3.2. 

 

2) Når vinden gennem længere tid blæser store mængder vand ind i Kattegat 

og videre via Østersøen til den Botniske Bugt – og denne vandmasse 

kommer retur mod østdanske kyster, så er der vand nok tilstede til at 

forårsage store oversvømmelser (tilbageskvulp). Sådanne hændelser er 

heldigvis sjældne, men de kommer fra tid til anden. Denne type højvande 

når typisk op omkring 1,5 m DVR90. 

Senest omkring årsskiftet 2016/2017 medførte ”Urd”  at der blev blæst 

meget vand op i den Botniske Bugt, som derefter i ”After Urd” medførte 

havoversvømmelser i Køge Bugt og det sydlige Danmark med 

vandlegemet fra den Botniske Bugt – dog i den lave ende af skalaen, da 

vinden blæste fra Nord og der derved ikke var pålandsvind.  

Da ydre vandstand i januar 2017 steg til over 1,64 m i Køge Bugt-

området, begyndte vandet at finde vej ind i det oversvømmelsestruede 

bagland ved hjælp af lavtliggende forbindelseskanaler. Disse såkaldte 

hydrauliske passager kan fx være åudløb, lagunegabet, lavtliggende 

klitområder eller spilde-/regnvandsudløb uden kontraklap. 

3) Hvis man ser på registrerede højvandshændelser de sidste 1.000 år i Køge 

Bugt-området, så har vi været meget heldige de sidste mange år. I 1872 

kom den velkendte kraftige havoversvømmelse, der ødelagde mange 

hjem og som senere medførte, at man gik sammen og forskansede sig 

bag havdiger på fx Falster og Lolland. Det er dog hverken den højest 

registrerede vandstand eller den eneste episode til den vandstandshøjde. 

Som det fremgår af Figur 3.2 er der registreret i alt 7 stormfloder i Køge 

Bugt til denne vandstand eller højere i de sidste 1000 år. 

Så ekstreme højvandssituationer opstår kun hvis et såkaldt tilbageskvulp, 

som After Urd, bliver forstærket af en samtidig østlig/sydøstlig vind. 

Herved opstår højvandsstande af en helt anden karakter end for hver af 

de først-omtalte oversvømmelsestyper. 

Den farlige stormflod er derfor kombination af et tilstrækkeligt stort 

vandlegeme frigivet fra den Botniske Bugt, der kommer tidsligt meget 

velafgrænset og som bliver blæst mod Køge Bugt af en kraftig 

pålandsvind fra Ø-SØ.  
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3.2 Højvandsstatistik og sikringsniveau 
For at kunne forholde sig statistisk til disse stormflods-episoder tildeles alle 

højvandstande en statistisk middeltidshændelse/returperiode for hvor ofte de 

statistisk set forekommer. 

Hvis en højvandstand statistisk set har en returperiode/middeltidshændelse på 

100 år, betyder det at denne vandstand (ud fra de målte data) statistisk set 

forekommer én gang hvert 100. år (eller med 1 % sandsynlighed inden for det 

næste år).  

Der er udarbejdet en række højvandsstatistikker for Køge Havn (kan anvendes i 

Solrød også), senest i 2016 af COWI, se Figur 3.3. 

 

Figur 3.2: Registrerede 
maks.-vandstande de sidste 

1000 år i Køge Bugt. [16]. 

Bemærk at maksimal 

vandstand for Urd i 2017 er 

tilføjet. DMI Vandstand 2017. 

1904 
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Her fremgår det, at der er stor forskel på, om man medtager historiske hændelser 

eller kun målte vandstandsdata fra Køge Havn siden 1955 som Kystdirektoratet 

vælger at gøre. Hvis man aflæser den vandstand, der kun burde forekomme én 

gang hvert 100. år (100 års returperiode/middeltidshændelse) bliver den omtrent 

1,5 m DVR90 og omtrent 2,0 m DVR90 alt afhængigt af om man anvender hhv. 

KD(I)’s eller COWI’s, DHI’s og Metro’s statistik. 

Det bør bemærkes, at det endnu er uvist, om det er fysisk muligt at få samlet så 

store mængder vand fra Den Botniske Bugt, at oversvømmelsen i Køge Bugt kan 

komme op i nærheden af de 5 m DVR90, som 10.000 års hændelsen statistisk 

indikerer. 

Alligevel anbefaler NIRAS at bruge den seneste vandstandsstatistik baseret på alle 

data, både målte og historiske, repræsenteret ved den sorte kurve (COWI 2016) 

på Figur 3.3  

3.3 Generelle havspejlsstigninger  
Hvis man skal fremtidssikre sin højvandsbeskyttelse, så den sikrer mod en 

hændelse med den samme minimums-returperiode i hele anlæggets forventede 

levetid (altså i fremtiden), så skal man medtage den forventede generelle 

havspejlsstigning. 

Den generelle havspejlsstigning udgør langvarige/permanente forøgelser af 

middelvandstanden/havniveauet, som derfor vil give sit bidrag oveni den statistske 

højvandshændelse i fremtiden. Hvis man fx gerne vil sikre sig, at sikringsniveauet 

er intakt om fx 50 år, så tillægger man den forventede havspejlsstigning til den 

valgte højvandsstatistik for den valgte middeltidshændelse. Man starter derved 

med et højt sikringsniveau som langsomt vil falde til det definerede sikringsniveau 

(Figur 3.4). 

Figur 3.3: Estimater på 
mulige højvandstande og 

returperioder baseret på data 

både med og uden historiske 

hændelser. Blå linje er den 

officielle højvandsstatistik fra 

Kystdirektoratet 2012, der 

kun medtager målte 

vandstandsdata, [1].Den 

sorte medtager alle målte og 

historiske data. Denne kurve 
anbefales anvendt til 

dimensionering af digerne 
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De nuværende forventede fremtidige havspejlsstigninger er vist i Figur 3.5.  

 

 

 

 

Figur 3.4: Havspejlsstignings 

effekt på statistisk middeltids-

hændelse. En 100 års 

statistisk middeltidshændelse 
vil optræde hvert 8. år, når 

middelvandstanden er steget 

30 cm svarende til år 2050. 

Kilde: DMI 2017 [19] 

Figur 3.5: Absolutte 

middelvandstand ved 

Danmark i meter for årene 

1900-2100. Den grå skygge 
for år 1900-2012 viser den 

observerede årlige 

middelvandstand ved danske 

vandstandsmålere, korrigeret 

for landhævning. Den blå 

streg for år 2012-2100 viser 

IPCC’s bedste estimat af 

middelvandstanden i 

Nordsøen for RCP4.5 

scenariet, og skyggen angiver 
usikkerheden for dette 

scenarie. Den stiplede linje 

angiver DMI’s estimat af en 

øvre grænse for vandstands-

stigninger til brug for 

usikkerheds-beregninger. I 

højre side af figuren vises 

middelværdi og usikkerheder 

for de fire IPCC scenarier 
samt for BACC’s vurdering af 

A1B scenariet for perioden 

2081-2100. Den stiplede linje 

viser DMI’s øvre bud for 

denne periode.  

Figur og billedtekst er 

reproduceret fra [10]. 
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Det gennemsnitlige estimat for havvandspejlsstigninger for en periode på 100 år 

for de forskellige scenarier er vist i Tabel 3.1. Ved udgivelsen af DMI’s seneste 

vurdering af fremtidige klimaforandringer i 2014 vurderede de, at det mest 

realistiske scenarie var RCP4.5. Denne rapport er i høj grad baseret på IPCC’s 

dengang nyeste klimarapport fra 2013 (5. hovedrapport fra arbejdsgruppe 1). 

Sidenhen har IPCC opdateret prognoserne for de globale havspejlsstigninger, 

hvilke til stadighed forudsiger større og større havspejlsstigninger. Derfor 

anvendes scenariet RCP8.5 i denne analyse – svarende til nuværende bedste bud. 

Dette betyder en havvandspejlsstigning på 0,61 m for en periode på 100 år, dog 

med en stor usikkerhed varierende mellem 0,3 m – 0,9 m. 

 

 

Denne havspejlstigning skal sammenholdes med den generelle landhævning (Figur 

3.6) for området samt nulniveauet bestemt i år 1990 (DVR90). 

 

 

 

 

Tabel 3.1: Absolut middel, og 

i parentes 

usikkerhedsintervallet, for 

havvandstandsstigning globalt 
og for Danmark, 1986-2005 

til 2081-2100 [m]. DMI’s øvre 

bud er til brug for 

usikkerhedsestimater [9]. 

Figur 3.6: Isostatisk 

landhævning i Danmark med 

nøjagtighed på 0,2 mm/år 

[20]. 
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Dette betyder samlet en sandsynlig havvandspejlsstigning om 50 år, altså i år 2067, på 

ca. 57 cm (RPC8,5-middel: 0,64 m DVR90 (aflæst på Figur 3.5) – 0,065 m landhævning 

(aflæst på Figur 3.6)) – eller ca. 1 cm/år i gennemsnit. 

3.4 Bølgetillæg 
Hvis der samtidigt med de ekstreme højvandstande forekommer bølger, bør 

vandstanden i sikringsniveauberegningen tillægges bølgetillæg samt opskylshøjde 

(jf overskylskriteriet for diget) fra denne pålandsvind, for at finde den nødvendige 

kronekote ift. det valgte sikringsniveau (se Figur 3.1). 

Simpelt beskrevet, begrænses bølgehøjden af dybden. Når bølgehøjden bliver 

omtrent 80 % af vanddybden (bølgehøjde/vanddybde=0,8), vil bølgen typisk 

bryde og bølgehøjden hurtigt reduceres. Dermed kan bølgerne ved kysten være 

højere, når der er forøget vandstand end når der ikke er. Samtidig betyder det 

også, at bølgehøjden afhænger af højden på terrænet foran beskyttelsesanlægget. 

Udover et tillæg fra bølgehøjden til vandstanden beregnes som regel også et tillæg 

for bølgeopskyllet på forsiden af højvandsbeskyttelsen (se Figur 3.1) for at 

reducere eventuelt overskyl ved at øge kronekoten. Højden på dette opskyl og 

størrelsen af det resulterende overskyl påvirkes bl.a. af forsidehældningen på 

anlægget samt ruheden af denne (f.eks. græs, sand eller sten). 

I denne analyse er taget højde for bølgeopskyl og –overskyl, da bølgernes styrke 

til en given højde være af betydning for stabiliteten af diget ift. gennembrud 

(Kapitel 5.2). 

3.5 Oversvømmelsesniveau 
Når man har valgt den ydre vandstand, der ønskes sikret imod, kan man finde 

frem til den maksimale oversvømmelsesflade, som havvandet kan strømme ind 

over og oversvømme i en stormflod. 

Danmark er i 2007 og i 2014 blevet målt op for hver 40 cm med stor højde-

nøjagtighed vha. flybårne lasermålere, så den danske terrænoverflade er 

veldokumenteret i de såkaldte Digitale Terræn Modeller (DTM). Dette datagrundlag 

er benyttet til at udarbejde oversvømmelsesanalyser. Ved at farvelægge 

lavtliggende kystnære områder, kan man meget præcist få et overblik over, hvem 

der rammes af en stormflod til den givne ydre vandstand. 

Naturligvis forventes det, at vandet møder modstand på sin vej og at vandstanden 

i slutningen af stormfloden falder igen inden vandet er nået helt ud i de mest 

højtliggende og derved kun teoretisk oversvømmelsestruede områder. En ”terræn-

oversvømmelse” giver derved større oversvømmelsesniveau end modellerede 

tidsafhængige oversvømmelsesudbredelser. 

Hvis stormflodens maksimalvandstand under stormen er højere end den 

lokale tærskelkote for vandindtrængning, så er alle boligejere med samme 

og lavere terrænkote pr. definition potentielt oversvømmelsestruet til 

denne maksimalhøjde. Dog skal der være hydraulisk forbindelse mellem 

havet og boligejerens terrænoverflade, for at vandet kan komme ind til 

området. 
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Hvis boligejerens terrænoverflade er højere end højvands-

beskyttelsen men lavere end stormfloden, har boligejeren stadig 

fordele af beskyttelsen. Det skyldes, at beskyttelsen vil virke 

hindrende/forsinkende for vandindtrængning i området og potentielt 

dæmpe vandudbredelsen bag beskyttelsen. 

Når en havoversvømmelse optræder, starter den ved at følge de lavest 

beliggende hydrauliske passager først og den efterfølgende 

vandudbredelse vil fylde lavtliggende terræn op til maksimalvandstand – 

så længe der er forbindelse mellem havet og lavtliggende terræn. 

Der er dog stor usikkerhed på, hvilken vej vandet vil følge fra storm til 

storm. Dels er der hydraulisk forsinkelse på vandudbredelsen grundet 

terrænoverfladens lokale variation i ruhed (vegetation, tuer, lokal 

overfladevariation) og dels er der intern modstand i vandlegemet. Ydre 

omstændighed som vindretning og –styrke, lokale små ændringer i 

terrænoverfladen siden sidste terrænopmåling såsom lokale nye vejbump 

etc., kan medføre store ændringer i oversvømmelsens udbredelse og 

retning. Man kender derved først de reelt oversvømmelsestruede arealer 

efter stormen, når antallet af oversvømmede områder er opgjort. 

Hvis oversvømmelsen er højere end boligejerens terrænniveau, så vil 

højvandsbeskyttelsen yde en beskyttelse mod direkte oversvømmelse. 

Dette defineres som den primære beskyttelse. Den vil også yde en 

sekundær beskyttelse af højere beliggende boligejere, fordi de har mindre 

risiko for oversvømmelse med beskyttelse end uden beskyttelse. 

3.6 Afstrømning 
Hvis der falder kraftig regn/skybrud, vil regnvandet løbe på terræn ned mod de 

lavest beliggende områder og derefter finde vej ud i åer og til sidst ud i havet via 

åudløb. Hvis vandstanden er høj i havet samtidig med at regnvandet forsøger at 

strømme ud i havet, så kan der opstå lokale oversvømmelser fordi regnvandet 

ikke kan komme væk grundet den kombinerede hændelse af kraftig nedbør og høj 

ydre vandstand. 

Hvis man beskytter sig mod stormflod, så er det vigtigt at medtage den 

klimarelaterede øgede risiko for at stormflod i stigende grad kan komme samtidig 

med kraftig nedbør (kombinere hændelser). Højvandslukke i åudløb skal derfor 

designes, så de både kan spærre for indtrængende havvand i stormfloden og 

samtidig lukker mest muligt regnvand ude. 

I Solrød er overfladeafstrømningen ved kraftig regn styret af lokale 

terrænforskelle, hvoraf Strandvejen og klitrækken giver de største lokale 

forhindringer i vandets løbsretning. Som det fremgår af Figur 3.7, Figur 3.8 og 

Figur 3.9, er særligt klitrækken og veje styrende for overfladevandets 

afløbsretning. Åerne udgør de primære udløb i havet og derved skal medtænkes 

tilbageholdelse/pumpning af regnvand i tilfælde af kombinerede hændelser. 
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Figur 3.7 
Overfladeafstrømningskort for 

område 1. De primære åudløb 

er Møllebækken i Trylleskoven 

og Karlstrup Mosebæk med 

åudløb syd for Trylleskoven. 

Figur 3.8 

Overfladeafstrømningskort for 

område 2. De primære åudløb 

er Karlstrup Mosebæk og 

Solrød Bæk. De langstrakte 

afløbsretninger havværts for 

Strandvejen skyldes primært 

klitrækken og veje. 
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4 Eksisterende beskyttelse 
Den nuværende beskyttelse mod stormflod i Solrød Kommune består af 

højvandslukke ved Strandvejen i å-udløbet i Møllebækken til 4,5 m DVR90 samt 

den kystparallelle klitrække langs kystlinjen, der med sin varierende højde og 

bredde yder en varierende beskyttelse langs kysten. 

Alle steder hvor klitrækken lokalt ikke er høj på grund af erosionsskår, overgange 

gennem/henover klitrækken og åudløb (Mosebækken, Karlstrup Møllebæk og 

Solrød Bæk), vil vandet kunne komme ind landværts for klitrækken og 

oversvømme de bagvedliggende lavtliggende områder. 

Dette blev særligt tydeligt i den stille stormflod ”After Urd” i januar 2017. Her fik 

man identificeret og tildækket de lavest beliggende adgangsveje for 

vandindtrængen – de såkaldte hydrauliske passager – tidligt nok til at ingen 

boliger blev oversvømmet. Det viste sig også at klitrækken holdt til den høje ydre 

vandstand, så der kun kom vand ind i lagunen via lagunegabet.  

Eftersom vandet skulle gennem det snævre lagunegab, var der forsinkelse mellem 

vandstandsudviklingen i havet og i lagunen på 4 timer ved middag voksende til 

over 6 timer ved 18-tiden, hvor maksimalvandstand i Køge Bugt nåede 1,58 m 

DVR90 i Hundige Havn og 1,64 m DVR90 i Køge Havn, se Figur 4.1.   

Oversvømmelseskort for maksimaloversvømmelse viser alle potentielt 

oversvømmelsestruede områder under After Urd-stormfloden, se Figur 4.2. 

Heldigvis var skaderne ikke så omfattende som det potentielle 

oversvømmelseskort viser.  

Figur 3.9 
Overfladeafstrømningskort for 

område 3. Det primære 

åudløb er Skensved Å samt 

lagunen. 
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Figur 4.1 Vandstandsudvikling 
i lagunen og ydre vandstand 

ved Hundige under After Urd 

2017. Lagunegabet gav 

forsinkelse i både 

udbredelseshastighed og 

maksimalvandstand i lagunen 

i forhold til ydre vandstand – 

samt i returvandet ud i havet 

igen. 

Figur 4.2 Potentielt 

oversvømmelseskort for 

havoversvømmelse under 

After Urd stormfloden 2017. 

Maksimalvandstand i Køge 

Bugt ville oversvømme de i 

blå områder, hvis der ikke var 

beskyttelse og ydre 
vandstand varede længe nok 

til at alle lavtliggende 

områder bliv oversvømmet. 
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Analyse af klitrækken er udført for hver kystparallelle meter og beskrevet i 

”Klitstyrkevurdering og konsekvenser ved digeplacering” [2]. Her er der bl.a. 

beregnet højden af nuværende klittop og dermed boligejernes begrænsede 

mulighed for havudsigt grundet klitten. For område 2, der er kendetegnet ved at 

have boligejere boende lige landværts for klitrækken, er gennemsnitshøjden 2,96 

m DVR90, se Figur 4.3.  

 

 

 

 

I en stormflod med bølgepåvirkning forventes det, at klitrækken bliver kraftigt 

eroderet, således at de mest haværts beliggende 5-15 m klitrække langs hele 

Solrød-kysten vil blive bortskyllet i stormen alt efter vandstandshøjde og 

bølgepåvirkning. For at kunne benytte klitrækken som stormflodssikring, har det 

været essentielt at kende klittens sikringsniveau. 

Klittens sikringsniveau er beregnet for hver meter af klitrækken som den højde i 

klitten, hvor man har en minimumsbredde på 20 m – altså lidt mere end hvad 

stormfloden vil kunne fjerne i stormen. Denne klitbredde er fremkommet i dialog 

med Kystdirektoratet. Dette sikringsniveau svinger meget, men er overordnet 

kendetegnet af en gennemsnitshøjde for område 2 på 2,0 m DVR90 i 2014 og har 

nogle særligt dybe erosionshuller bl.a. fremkommet af færdsel og vinderosion i 

klitterne, se Figur 4.3. og Figur 4.4 

Sikringsniveauet i klitrækken i område 2 er steget fra gennemsnitlig 1,91 m 

DVR90 i 2007 til 1,99 m DVR90 i 2014, hvorved naturen selv har øget 

sikringsniveauet for området med 8 cm eller ca. 1 cm/år. Dette svarer til 

stigningen i den gennemsnitlige forventede havsspejlsstigning, således at 

klitrækken naturligt giver ensartet sikringsniveau over tid.  

Figur 4.3 Klittop-niveau (blå) 

og klittens sikringsniveau i 

område 2  

Den gennemsnitlige højde på 

klitten er 2,95 m DVR90 i 

2014.  

Sikringsniveauet (grøn) er 

steget i område 2 til 

gennemsnitligt 2,0 m DVR90 i 

forhold til 2007 (sort), men er 

relativt svingende i niveau 
således at klitrækken 

overordnet er svagt overfor 

erosion og vandindtrængen i 

stormflod. 
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Område 3 er kendetegnet af en barrierehalvø, Staunings Ø, der er ældst og derved 

mest klitudbygget mod nord, se Figur 4.5. Dog gør erosion af klitten – primært 

grundet færdsel, at de ældste dele mod nord i område 3 også er relativt lave i 

klittopniveau. 

Da klitrækken er ung, vil klitten være relativt klokkeformet i udformning og derved 

er sikringsniveauet kun 1,8 m DVR90 i gennemsnit, og Klitanalysen viste 

overordnet at der er meget sand og at klitten vokser af sig selv – dog for langsomt 

til at man kan undgå at klitfodre, for at nå et rimeligt sikringsniveau. 

Hvis 1872-stormen kom igen i morgen, ville vandet skylle henover klitten i den 

nordligste del af område 2 og store dele af område 3, da klittoppen her er under 

2,8 m DVR90 og stormfloden ville derfor fjerne store dele af klitterækken. 

Figur 4.4 3D-visualisering af 
udvikling i klitområde for 

enden af Østre Strandvej. 

Terrænoverflade og ortofoto 
fra henholdsvis 2007 og 

2014, der viser udviklingen i 

kliterosion med vækst af 

vegetationsfrit areal. 
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Med præcise højdedata til rådighed er det muligt at vise hvilke områder, der er 

oversvømmelsestruede til de fire definerede sikringsniveauer, se Figur 4.6, Figur 

4.7, Figur 4.8 og Figur 4.9. 

Oversvømmelseskortene viser både oversvømmelsestruede områder med 

vandpåvirkning fra havet og fra nedbør op til de definerede koter. Derfor er det 

alligevel muligt at undgå oversvømmelse, selv om man bor lokalt lavt.  

Hvis havvandet ikke har en hydraulisk passage at nå lokaliteten med, vil det kun 

være såkaldt ”potentielt oversvømmelsestruet”. Den modstand som terrænet 

lokalt har, vil bremse vandudbredelsen, så grænsen for vandudbredelse vil kun 

blive nået, hvis ydre vandstand vedholder sin maksimale højde i meget lang tid – 

derved vises det konservative bud på oversvømmelse. 

Figur 4.5 Klittopniveau i 
område 3 med gennemsnitlig 

klittopniveau (blå) i 2014 på 

2,85 m DVR90. 

Sikringsniveau i område 3 

med gennemsnitlig niveau i 

2014 (grøn) og i 2007 (sort) 

på 1,8 m DVR90. 
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Figur 4.6 Potentielt 
oversvømmelseskort for en 

vandstand på 1,54 m DVR90. 

Blå områder viser terrænkoter 

under denne kote. 
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Figur 4.7 Potentielt 
oversvømmelseskort for en 

vandstand på 2,0 m DVR90. 

Blå områder viser terrænkoter 

under denne kote. 
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Figur 4.8 Potentielt 
oversvømmelseskort for en 

vandstand på 2,4 m DVR90. 

Blå områder viser terrænkoter 

under denne kote. 
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Figur 4.9 Potentielt 
oversvømmelseskort for en 

vandstand på 2,8 m DVR90. 

Blå områder viser terrænkoter 

under denne kote. 
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5 Kystbeskyttelsesanlæg  
I rapporten vil der blive henvist til forskellige former for højvandsbeskyttelse. 

Fælles for disse anlægstyper er, at de skal kunne holde havvandet ude af 

oversvømmelsestruet bagland.  

Der er forskellige anlægstyper, som hver har deres fordele og ulemper. Nogle 

fylder meget, men er billige og robuste overfor bølgepåvirkning, mens andre fylder 

meget lidt og er mere vedligeholdelseskrævende. Herefter gennemgås de 

benyttede højvandsbeskyttelsesanlæg, så de efterfølgende kapitler blot betegner 

anlægstypen og henviser til anlægsforudsætningerne. 

5.1 Lerdige 
Ved benævnelse af diger, på land eller den landværts side af lagunen, menes et 

lerdige anlagt efter traditionel opbygning med ler på en kerne af sand, som anvist 

af Kystdirektoratet (Figur 5.1) og i deres tabel for kvalitetskriterie af klægler eller 

klæglers-lignende jordmineralsammensætning (Tabel 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelen ved lerdiger er, at de er meget robuste over for bølgepåvirkning og 

bølgeoverskyl, ikke-påvirkelig overfor salt og at styrken ikke forringes over tid 

forudsat at de vedligeholdes. Deres forventede levetid er over 500 år og de er 

billigere i anlægsfase og i driftsfase, end fx spuns, med minimum af vedligehold 

udover græsslåning og årlig digeinspektion. 

Den store ulempe er, at digets ”fodaftryk” på eksisterende terrænoverflade er 

stort, at der medgår meget plads ved benyttelse af lerdiger. Dels er bredden af 

digets krone på omkring 1 m – 2,5 m alt efter om der skal anlægges sti på kronen. 

Tabel 5.1: Kvalitets-kriterier 

for klæglers-digejord, [10]. 

Figur 5.1: Jorddige med 

sandkerne overlagt med 

ler/klægler og beplantet med 

græs, [11].  
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Dels er siderne på diger ofte med hældning på eller over anlæg 1:3 for at kunne 

holde til bølgepåvirkning og bølgeoverskyl uden at diget går i stykker under 

stormfloden. 

Når lerdiget skal dimensioneres, skal bidragene fra bølgetillæg tillægges den 

dimensionsgivende vandstand for at bestemme topkoten på diget (Figur 3.1) 

forudsat diget kan påvirkes af bølger. Topkoten på diget ligger derved højere end 

den dimensionsgivende vandstand. 

Diger skal anlægges rigtigt og helst efter Kystdirektoratets forskrifter for at de kan 

modstå stormfloder uden at der sker digebrud. Selv om man kan skaffe jord billigt, 

så er det ikke en støjvold eller en lokal terrænhævning man skal anlægge, men en 

hydraulisk beskyttelse mod den største ødelæggende påvirkning som naturen kan 

mestre på vores breddegrader. Derfor foreslås design af diger, så den kysttekniske 

viden gennem mange år er indeholdt.  

5.2 Klitdige 
Langs store dele af Jyllands Vestkyst er klitter den vigtigste højvands- og 

erosionsbeskyttelse og denne kystbeskyttelsestype kan også introduceres ved at 

forstærke den eksisterende klitrække med sandtilførsel i område 2 og evt. i 

område 3.  

Til et defineret sikringsniveau skal klitdiget som minimum have en 20 m’s ubrudt 

bredde (anbefalet efter dialog med Kystdirektoratet om sikrings-klitbredde) i 

denne højde. Fra forskellige storme kender man erosionsraten i forskellige klitter. 

I stormen i 1981 målte Kystdirektoratet fx kliterosion forskellige steder på 

Vestkysten på 30-40 m, mens der under Bodil-stormen blev målt kliterosion på 

Nordkysten af Sjælland på 10-15 m.  

Stormfloden som klittens sikringsniveau skal dimensioneret til, forventes at minde 

om 1872-stormfloden. Her var vandstanden over 2,0 m DVR90 i omkring 10 timer 

med maksimalvandstand på 2,8 m DVR90. Klitten skal derved kunne holde til at 

eroderes i mindst 10 timer. 

Eksisterende sikringsniveauet i klitten er beregnet ved at finde højeste kote med 

ubrudt horisontal bredde på 20 m, se sort klitterræn på Figur 5.2.  

Hvis der er ønske om et højere sikringsniveau end det nuværende, kan en ny 

sandklit tilføres på havværts side af eksisterende klittop –eller på stranden, så 

sandet transporteres ind i klitten naturligt båret af vinden, se mulig sikringsniveau 

med blå linje Figur 5.2.  

Hvis klitdiget er ensartet i sikringskote i 20 m’s bredde, vil det give den samme 

sikkerhed som et lerdige med kronebredde på 1 m og i tilfælde af klitbrud er 

brudhastigheden ifølge Kystdirektoratet langsommere end ved digebrud i lerdiger. 
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Ved at kræve minimum 20 m klitbredde i valgte sikringsniveau til den 

dimensionsgivende vandstand tages der højde for alle bidrag fra bølgerne (Figur 

3.1). Klittens topkote skal således ikke øges yderligere på grund af 

bølgepåvirkning. Hvis man ønsker at sikre klitten mod de generelle 

vandstandsstigninger i fremtiden, skal klittens kronekote justeres opad med den 

forventede stigning – dette gøres ved at vedligeholdelsesfodre klitten. 

Diget bør tilses en gang om året og efter store storme, hvor det kontrolleres at 

diget stadigvæk opfylder kravet om mindst 20 m bredde i koten svarende til det 

ønskede sikringsniveau. 

For at minimere påvirkning af eksisterende arealer under anlægsfasen, vil klitten 

etableres ved først at indpumpe sand på stranden og dernæst doze sandet op i 

ønsket højde og bredde havværts for eksisterende klit med en lokal depression i 

mellem. Derved vil anlægsarbejdet kun foregå fra strandsiden af klitten. Som 

under minerydningen af Skallingen, vil den nye klit blive etableret med 

klitsignatur, så klitten fremstår som alle andre klitter med lokalt klitrelief, der er 

kopieret fra naturlige klitter i området og tilført den nye klit – derved kan man ikke 

se forskel på naturlig og ”tilført” klit. 

Beplantning af strand-hjelme og andre naturligt forekommende planter på 

havværts side af den nye klittop skal mindske sandfygning ind til huse etc. og 

medvirke til at klitten vokser (se Figur 5.3). Den naturlige dynamiske kyst- og 

klitudvikling (målt årlig klitvækst på gennemsnitlig 0,74 m³/m/år for hele Solrøds 

5,5 Km klitområde i perioden 2007-2014) vil tilføje højvandsbeskyttelsen 

yderligere styrke mod fremtidige stormfloder, da klitvæksten forhåbentlig vil 

matche havspejlsstigningen. 

 

Figur 5.2: Eksempel på 
klittværsnit fra analysen af 

Solrøds klitrække for hver 

meter med beregning af 

klittop, sikringsniveau, 

klittens ændring, volumen og 

manglende mængder sand til 

ønskede sikringsniveauer. 
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5.3 Højvandslukke 
En højvandssluse skal kunne modvirke havvandsindtrængning ved høj ydre 

vandstand til det fastlagte maksimalniveau. Således skal højvands-

/stormflodssluser dimensioneres til stormfloder med ydre vandstand op til det 

ønskede sikringsniveau. 

 

 

 

 

 

De havværts vendte sidehængslede sluseporte er designet til at svinge ind mod 

hinanden, når man aktivere dem ved varsel om stormflod. Havvandet begynder at 

presse sluseportene sammen når ydre vandstand stiger, hvorved de bliver helt 

tætte. 

Figur 5.3: Beplantning af 
strand-hjelme, som det 

udføres på Vestkysten, [11]. 

Figur 5.4: Højvandslukke i 

hårdt træ med manuel 

betjening – her åbnet efter 

Urd-stormen i Frederikssund. 
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Så længe ydre vandstand er højere end indre vandstand, vil slusen forblive helt 

tæt. Når indre vandstand er højere end ydre vandstand i slutningen af 

stormfloden, vil vandets pres fra landværts side åbne sluseportene igen. Vand fra 

fx et regnvejr vil derved kunne åbne sluseportene automatisk så nedbørsvandet vil 

løbe ud af stormflodsslusen. Lokal vandstandshøjde bestemmer strømretning. Ofte 

vil det være tilrådeligt at supplere med en pumpeløsning, der løfter vandet fra åen 

over slusen ud i havet i tilfælde af kombinerede hændelser. 

Stormflodsslusens klapper bliver sandsynligvis anlagt i hårdttræ, der har lang 

levetid (se Figur 5.4). Selve rammen for anlægget vil sandsynligvis blive udført i 

beton, der ligeledes har lang levetid. Stormflodsslusen etableres oftest med 

manuel lukning.  

I områder med mulighed for bølgepåvirkning af højvandsklapperne, skal de være 

højere og mere robust dimensioneret for at kunne modstå bølgeoverskyl og 

bølgepåvirkning. I Solrød er det særligt nødvendigt langs klitrækken ved Karlstrup 

Mosebæk og Solrød Bæk samt i den mest havværts beliggende højvandsklappe i 

Skensved Å. 

5.4 Højvandsmur 
I byområder og i havne er der ofte ikke plads til diger, hvorved højvandsmure 

benyttes til sikrings af lavtliggende bagland. De skal naturligvis være opbygget af 

modstandsdygtige materialer og placeres hvor de udgør mindst muligt gene for 

infrastruktur i hverdagen. For at øge fremkommeligheden er der ofte behov for at 

kunne indbygge huller i denne højvandsmur. Som det fremgår af Figur 5.5 så er 

det tilrådeligt at indbygge permanente højvandsskot, der hænger på 

højvandsmuren og hvor man hurtigt kan lukke hullet i højvandsmuren ved varsel 

om højvande. 

 

 

 

 

Den umiddelbare fordel ved højvandsmure er dens lille fodaftryk, men muren skal 

konstrueres rigtigt for at kunne modstå vandpres og bølger. Denne 

højvandsbeskyttelsestype er relativt bekostelig samtidig med at eksempelvis 

Figur 5.5: Højvandsmur i 

Lemvig med påmonteret 

højvandsskot. 
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påkørsel kan skade muren og deformere højvandsskot, så i forhold til diger, er 

højvandsmure mindre robuste og mere vedligeholdelseskrævende. 

6 Løsningsforslag 
I de følgende underkapitler gennemgås elementerne i løsningsforslagene for hvert 

af de forskellige delområder for de fire valgte kronekoter 1,54 mDVR90, 2,00 

mDVR90, 2,40 mDVR90 og 2,80 mDVR90. For område 3 gennemgås desuden en 

løsning for hhv. et tilbagetrukket lerdige og et fremskudt klitdige. Derudover 

redegøres også for en kombineret løsning med et klitdige i område 3 Nord og et 

tværdige og klitdige i område 3 Syd (Figur 6.1), se også Bilag 1. Område 4 er 

defineret til kun sikringsniveau 2,8 m DVR90. 

 

 

 

 

Figur 6.1: Terrænkort over 

kommunens risikoområder 

samt områdeinddeling.  

Bemærk opdelingen af 

delområde 3 i et nordligt (3n) 

og sydligt område (3s) samt 

højdeopdelingen for hver 10 

cm. Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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6.1 Område 1 
Område 1 udgøres af kyststrækningen ved Trylleskoven og en del af området 

indgår i fredningen ’Trylleskoven’ (frednings nr. 07916.00) fra 1998. Området er 

kendetegnet ved, at der ikke er bebyggelse mellem kysten og Strandvejen (Figur 

6.2).  

Da Område 1 er naturområde uden oversvømmelsestruede bygninger, er det 

primært tilgrænsende områder, der skal beskyttes. 

Mod Greve strandområde i nord skal Greve Kommune vurdere om deres 

boligområde her skal beskyttes med tværdige og kystdige ved beboelserne.  

Møllebækken er allerede nu højvandsbeskyttet med en højvandslukke op til 4,5 m 

DVR90, der er placeret på vejbroen på havværts side. 

Den eneste højvandsbeskyttelse, der derfor mangler i område 1, er beskyttelse af 

område 2 fra nord ved tværdige og højvandslukke i Karlstrup Mosebæk til ønsket 

sikringsniveau i område 2. 

Der er ikke plads til tværdige på sydbrinken af Karlstrup Mosebæk, så derfor er 

diget defineret nord for åen, så den går fra højvandslukken i klitrækkens nordlige 

forlængelse til højtliggende terræn ved åen, se Figur 6.2. 

Denne højvandsbeskyttelse yder en primær (se Afsnit 3.5) beskyttelse for område 

2 og en sekundær beskyttelse for område 4, da vandindtrængning i dette område 

til en højere maksimalkote dæmpes af denne højvandsbeskyttelse. Særligt 

højvandslukken hindrer tidlig vandindtrængning i område 4 ved fx defekt eller ikke 

optimal fungerende højvandslukke ved Strandvejen til beskyttelse af område 4. 
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Figur 6.2:Oversigt over 
nødvendige tiltag i område 1 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse af område 2 

fra havsiden. Dige og 

højvandslukke skal have 

samme sikringsniveau som 

resten af område 2 – her vist 

ved kote 2,0 m DVR90. 

 Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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6.2 Område 2 
Område 2 udgør den del af kyststrækningen Solrød Strand, der er beliggende ud 

for bebygget areal. Her er der i gennemsnit kun ca. 100 m fra kystlinjen til 

bebyggelse, hvorfor kystprofilerne og klitanalysen udelukkende dækker selve 

klitten. Dette medfører også, at klittoppen ligger relativt kystnært og derved 

forventes påvirket af bølgeerosion(Figur 6.3). Når klittens sikringsniveau er valgt, 

anbefales det at fodre klitten med sand efter principperne i Kapitel 5.2.  

 

 

 

 

Figur 6.3:Oversigt over 

nødvendige tiltag i område 2 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Solrød Bæk skal sikres med højvandlukker i klitrækken til minimum samme 

sikringsniveau. Der kan med fordel tillægges en ”fremtidsfaktor” til 

sikringsniveauet på højvandslukken, så den naturlige klitvækst er medtaget frem 

til fx år 2050 – derudover skal der medtages en ”bølgepåvirkningsfaktor” grundet 

dens eksponering ift. bølgerne. 

I den sydlige del af område 2, skal der etableres tværdige fra klitrækken til 

område 3 ved Ventegodtsvej/Granvej. Dette jorddige sikrer område 2 mod vand 

fra lagunen og det anbefales at diget anlægges enten under sti ved at hæve stien 

eller havværts for eksisterende sti. Den anlægges i samme sikringsniveau som 

resten af område 2. 

De lokale lavninger, der naturligt er i klitområdet, skal eventuelt forstærkes 

yderligere med såkaldte terrænmåtter, der hindrer erosion ved trafik af 

fodgængere til/fra stranden. 

Ved de trafikale tilkørselsveje/redningsveje, skal der anlægges lokale 

højvandsbeskyttelser såsom højvandsmur med højvandsskot til lokal beskyttelse 

op til minimum det valgte sikringsniveau. 

Den samlede højvandsbeskyttelse beskytter primært område 2 mod 

vandindtrængning minimum op til det valgte sikringsniveau. Område 4 og område 

3N (- og område 1, der er ubeboet) er de to nabo-områder, der får sekundær 

beskyttelse ved valgte og højere sikringsniveau, da område 2 udgør en 

forsinkende faktor for vandudbredelsen i de to naboområder. 
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6.3 Område 3 
Solrøds laguneområde går under betegnelsen område 3. Specielt for dette område 

er, at boligerne er beliggende landværts lagunen og derved beskyttet mod 

bølgepåvirkning af barrierehalvøen ”Staunings Ø”. Laguneområdet er 

naturbeskyttet ved natura-2000 fredning, se [3], [4], [5] samt [6] og indeholder 

også lokal §3-natur. Det er muligt at Landdiget har en højere permanent 

påvirkning af Natura2000-området end klitdiget, da den udbreder sig indenfor 

denne definerede natur-grænse. Når sikringsniveau og endelige placering af 

højvandsbeskyttelse er besluttet, vil man kunne bedømme den egentlige miljø-

påvirkning. 

Placering af højvandsbeskyttelsen er endnu ikke defineret for område 3, hvorfor 

der er beregnet og beskrevet løsninger for hver sikringskote for henholdsvis 

landdige, klitdige og kombinationen af landdige og klitdige. Den kombinerede 

løsning er defineret til kote 2,8 m DVR90, da det giver mulighed for ensartet 

sikringsniveau i hele lagunen henover kommunegrænsen mellem Solrød og Køge, 

da Køge Kommune allerede nu har defineret sikringsniveauet til 2,8 m DVR90. 

 

6.3.1 Landdige 

Ved valg af det laveste sikringsniveau på 1,54 m DVR90 vil et landdige landværts 

for lagunen kun dække lavereliggende terræn og strække sig fra Strandengen i 

nord forbi Engsvinget til Strandvejen ved Skensved Å i syd, se Figur 6.4. Her er 

også vist højvandslukke i Skensved Å, der beskytter område 4 mod 

vandindtrængen. 

Som der ses på digets fodaftryk på Figur 7.5 er diget ikke særlig højt i forhold til 

det omgivende terræn, selvom det yder den ønskede beskyttelse til sikringsniveau 

1,54 m DVR90. 
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For valg af sikringsniveau af landdige med kronekote i 2,0 m, 2,4 m og 2,8 m 

DVR90 er landdiget placeret og udformet primært i stiens forløb, se [12]. Som det 

fremgår af Figur 6.5 er landdiget et sammenhængende lerdige med enten stien 

ovenpå diget eller havværts stien til en kronekote, der sikrer mod oversvømmelse 

for det valgte sikringsniveau. Digets kronehøjde er afgørende for digets udbredelse 

og derved fodaftryk, se Figur 7.6, Figur 7.7 og Figur 7.8. 

Der er defineret et højvandslukke i Skensved Å i forlængelse af digets forløb mod 

syd til det valgte sikringsniveau – her vist til kote 2,0 m DVR90. Fra højvandslukke 

Figur 6.4:Oversigt over 
nødvendige tiltag i område 3 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

ved etablering af landdige til 

sikringsniveaupå 1,54 m  

DVR90. Baggrundskort: 

Orthofoto 2016, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 
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til Københavnsvej er der defineret dige på Køge-siden af Skensved Å til samme 

valgte sikringsniveau. Dette grundet pladsmangel langs Skensved å’s nordlige 

brink. 

Det forventes, at Køge Kommune vil supplere med beskyttelse i deres kystnære 

område til sikringsniveau 2,8 m DVR90 ved valg af Landdige. 

 

 

 

 

Hvor der er naturlige overgange henover diget i dag, vil der blive anlagt 

færdselsmulighed for gående og cykler.   

Figur 6.5:Oversigt over 

nødvendige tiltag i område 3 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

ved etablering af landdige til 

sikringsniveau på 2,00 eller 

2,40 eller 2,80 m DVR90.  

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Med 3D-visualisering er det forsøgt at vise Landdigets visuelle udtryk i område 3 – 

her vist til sikringsniveau 2,0 m DVR90, se Figur 6.6, Figur 6.7, Figur 6.8 og Figur 

6.9 Som det fremgår af visualiseringerne er diget mange steder næsten ikke 

synligt i landskabet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.6: 3D-Visualisering af 

Landdigets placering (rød 

linje) ved Østre Grænsevej og 
udbredelse i forhold til 

eksisterende terræn ved 

sikringsniveau på 2,00 m 

DVR90. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016 og DTM 2014, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 

Figur 6.7: 3D-Visualisering af 

Landdigets placering (rød 

linje) ved Nemovej og 
udbredelse i forhold til 

eksisterende terræn ved 

sikringsniveau på 2,00 m 

DVR90. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016 og DTM 2014, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 

Figur 6.8: 3D-Visualisering af 

Landdigets placering (rød 

linje) i forlængelse af 

Lyngagervej og udbredelse i 

forhold til eksisterende terræn 

ved sikringsniveau på 2,00 m 

DVR90. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016 og DTM 2014, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 
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Landdiget er delvis beskyttet mod bølger af klitrækken på Staunings Ø. Men i 

tilfælde af høj ydre vandstand i stormflod, må der regnes med en mindre 

bølgepåvirkning af landdiget. Desuden vil der for de højeste vandstande være 

risiko for erosion af klitterne, hvorved den bølgebeskyttende virkning reduceres. 

Ved valg af landdige-løsningen i område 3, vil der i ansøgningen til myndighederne 

blive beregnet for bølgetillægget samt hvilken indflydelse dette har på 

sikringsniveauet. 

Denne højvandsbeskyttelse får daglig funktion af strandsti fra område 2 i nord til 

Lyngagervej i syd. Derfra og til Skensved Å bliver diget udformet, så passage på 

diget ikke bliver tilladt. 

Landdiget sikrer primært område 3N og 3S mod havoversvømmelse mindst op til 

det valgte sikringsniveau, men det sikrer også sekundært nabostrækningerne 

område 2 og område 4 mod oversvømmelse ved stormflod over det valgte 

sikringsniveau. 

6.3.2 Klitdige 

Da klitrækken er meget varierende i nuværende ”naturlig” sikringsniveau, se Figur 

4.5, skal der lokalt klitfodres, hvor der er defineret behov for det, se Figur 6.10 

samt definerede sandmængder til hver sikringsniveau, se evt. Figur 7.1, Figur 7.2, 

Figur 7.3 og Figur 7.4.  

Figur 6.9: 3D-Visualisering af 
Landdigets placering (rød 

linje) ved Rørsangervej og 

udbredelse i forhold til 

eksisterende terræn ved 

sikringsniveau på 2,00 m 

DVR90. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016 og DTM 2014, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 
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I lagunegabet skal der placeres en eller anden form for højvandslukke. For at 

påvirke området mindst muligt, er bedste bud på løsning en mobil lagunegabs-

lukning tænkt som stormflods-højvandsbeskyttelse mellem Solrød –og Køge 

Kommune. Til dagligt er der ingen højvandsbeskyttelse af lagunegabet, mens 

klitrækken bliver fodret op til det ønskede niveau på nænsom vis på nordlige og 

sydlige barrierehalvø.  

Ved varsel om stormflod, bliver en stor mobil sandsæk fyldt på stedet som man 

kender det fra watertubes eller lignende. Der iblandes sand (ca. 2200 m³) i 

sækken, da det vil stabilisere den mobile højvandsbeskyttelse, så der kan gå hul 

på sækken uden at beskyttelsen kollapser, som det er sket ved fx Watertubes. Når 

stormfloden er ovre, fjerner man sandet fra sækken og placere sandet på stranden 

til øget naturlig klitvækst. Den tomme sæk destrueres. På denne måde får man en 

sikker og den mest naturvenlige beskyttelse af lagunegabet, da naturområdet vil 

ligne sig selv umiddelbart efter stormfloden.  

Som det fremgår af Figur 6.11 er der kun klitdige og mobil lagunegabslukke ved 

valg af klitdige-løsningen.   

Denne løsning fordrer stor lokal bevågenhed og mulighed for lokale straks-

genfodringer, da klitrækken på den sydligste del er relativt svag og derved ikke så 

modstandsdygtig for stormflod og lokal kliterosion fra vind, vand og mennesker. 

Ved fuldt udbygget klitbeskyttelse, beskyttes primært område 3N og 3S mod 

oversvømmelse. Både område 2 og område 4 opnår sekundære beskyttelse – og 

Køge Kommune opnår primær beskyttelse i hele laguneområdet, ligesom Solrød 

opnår primær beskyttelse af det klitdige, der i så fald skal etableres på den sydlige 

barrierehalvø for at begge kommuner sammen opnår den fælles primære 

beskyttelse ved valg af klitdige i begge kommuner. 

Figur 6.10: 3D-Visualisering 

af Klitdigets placering med 

lokal udlægning af 

klitfodringssand (gul farve) i 
forhold til eksisterende terræn 

til ønsket  sikringsniveau. 

 Baggrundskort: Orthofoto 
2016 og DTM 2014, 

Geodatastyrelsen, WMS-

tjeneste. 
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6.3.3 Kombi-løsningen 

Solrød Kommune kan vælge at indgå samarbejde med Køge Kommune om en 

fælles klitdige-løsning ved lagunen, så hele området får samme sikringsniveau 

som Køge Kommune har valgt for hele deres kommune. Borgere i Solrød 

Kommune er fremkommet med følgende løsning, der samtidig sikrer lagunen og at 

Solrød mod nord kan vælge deres egen sikringsniveau, se Figur 6.12.  

Figur 6.11:Oversigt over 

nødvendige tiltag i område 3 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

ved etablering af klitdige 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Ved at etablere lerdige med højvandslukke som vist på Figur 6.12 fra Jersie 

Strandpark til klitrækken og derfra fodre klitrækken i område 3S op til 2,8 m 

DVR90, kan der skabes et ensartet sikringsniveau rundt om lagunen.  

Ved varsel om stormflod, skal der etableres mobil lagunelukning, se afsnit 6.3.2. 

og højvandslukker skal lukkes – derefter er lagunen sikret. Ved samtidighed af 

skybrud og stormflod vil nedbørsvandet strømme ud i lagunen i det døgn, hvor 

ydre vandstand er højt, se Figur 4.1. Arealet her er rigeligt stort til at kunne 

modtage overfladevand til lagunen.  

Figur 6.12:Oversigt over 
nødvendige tiltag i område 3 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

ved etablering af klitdige til 

sikringsniveau 2,8 m DVR90 i 

den sydlige del af område 3 

og med valgfri sikringsniveau 

i den nordlige del af område 

3. Bemærk nødvendigheden 

af dige på tværs af lagunen 
og højvandslukke mellem den 

sydlige og nordlige del af 

område 3. Dette er kun 

nødvendigt i tilfældet at 

anden sikringsniveau end 2,8 

m DVR90 vælges i den 

nordlige del af område 3. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 
WMS-tjeneste. 
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6.4 Område 4 
De lavtliggende områder landværts for Strandvejen skal sikres til 2,8 m DVR90. 

Der skal dels etableres højvandslukke i Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og 

Skensved Å og dels lokale højvandsmure med skot ved lavt terræn, se Figur 6.13. 

 

 

 

 

 

 

Da Strandvejen lokalt ved Karlstrup Møllebæk er beliggende lige under 2,8 m 

DVR90, skal der anlægges en lav højvandsmur med et enkelt højvandsskot ved 

Figur 6.13: Oversigt over 

nødvendige tiltag i område 4 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

ved Strandvejen. 

 Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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indkørsel til boliger havværts for Strandvejen. Derved sikrer muren og skottet det 

landværts beliggende område 4 til kote 2,8 m DVR90. 

Ved vejbroen hvor Skensved Å løber under Jersie Strandvej skal der, udover en 

højvandslukke til 2,8 m DVR90 også etableres højvandsmur med et højvandsskot 

ved Holmehusvej. 

Derudover skal der isættes højvandslukke i den hydrauliske passager som 

kloakledninger etc., der går under Strandvejen, for at område 4 er ensartet sikret. 

Område 4 opnår primær beskyttelse ved de ovenstående tiltag, men ingen af de 

andre områder opnår sekundær beskyttelse ved tiltag i område 4, da vandet skal 

igennem disse områder inden område 4 påvirkes. Derved opnår område 4 

sekundær beskyttelse fra både område 1, område 2 og område 3N/3S. 

 

7 Prissætning 
Der er benyttet kendte enhedspriser til at prissætte samtlige beskyttelses-

elementer, der alle er indhentet ved bud og som derved er markeds-

dimensionerede på budstidspunktet. Der kan vælges andre materialer og andre 

kvaliteter end de definerede, men på skitseprojektniveau er der valgt ”Rolls-

Royce-modellen” for at føje Kystdirektoratet i deres ønsker om materialevalg. 

Samtidig giver det konservative økonomiske anlægsoverslag. 

Når omkostningerne for de enkelte beskyttelseselementer fremkommer for hvert 

område, er der tillagt en ensartet procentvis bidrag til anstilling af 

entreprenørmateriel (8%), rådgiver til de videre processer (8%) og usikkerhed 

(20%). Alle priser er derfor inklusiv disse bidrag og uden moms. 

7.1 Område 1 
Område 1 er kendetegnet ved at selve naturområdet Trylleskoven ikke er 

oversvømmelsestruet og at den eneste højvandsbeskyttelse, der mangler, er en 

højvandslukke i klitrækkens forlængelse mod nord gennem Karlstrup Mosebæk og 

et dige på nordlige side af åen til det valgte sikringsniveau for at beskytte område 

2. 

 Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

Enhed 1,54 2,00 2,40 2,80 

Højvandslukke 1.410.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 

Lerdige 4.000 13.000 34.000 62.000 

I ALT: 1.414.000 1.423.000 1.444.000 1.472.000 

 

 

 

Tabel 7.1: Prissætning for 

område 1  

DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 
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7.2 Område 2 
 

På de følgende figurer er der markeret, hvor og i hvilke mængder, der skal 

klitfodres for at nå de ønskede sikringsniveauer, se Figur 7.1, Figur 7.2, Figur 7.3 

og Figur 7.4 Fodringsmængderne er markeret på løbende meter i forskellige 

farveblokke, der angiver fodringsintervallet. 

 

 

 

 

Figur 7.1:Oversigt over 

nødvendige 

sandfodringsmængder og –

strækninger i område 2 og 3N 
til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

til sikringsniveau 1,54 m 

DVR90. Bemærk de enkelte 

spredte markeringer af 

sandfodringsområder. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Figur 7.2: Oversigt over 

nødvendige 

sandfodringsmængder og –

strækninger i område 2 og 3N 
til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

til sikringsniveau2,0 m 

DVR90. Bemærk de enkelte 

spredte markeringer af 

sandfodringsområder. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Figur 7.3: Oversigt over 
nødvendige 

sandfodringsmængder og –

strækninger i område 2 og 3N 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

til sikringsniveau 2,4 m 

DVR90. Bemærk de enkelte 

spredte markeringer af 

sandfodringsområder. 

Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Som det fremgår af ovenstående figurer er der meget lille behov for fodring ved 

det lille sikringsniveau, som derefter stiger i takt med et højere sikringsniveau. 

Da klitrækken gennemsnitlig har et nuværende sikringsniveau på ca. 2,0 m 

DVR90, så er det primært over dette niveau, at der skal fodres. 

 

Figur 7.4: Oversigt over 
nødvendige 

sandfodringsmængder og –

strækninger i område 2 og 3N 

til beskyttelse mod 

oversvømmelse fra havsiden 

til sikringsniveau 2,8 m 

DVR90. Bemærk de enkelte 

spredte markeringer af 

sandfodringsområder. 

Baggrundskort: Orthofoto 
2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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 Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

Enhed 1,54 2,00 2,40 2,80 

Højvandslukke 1.410.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 

Klitdige 23.000 159.000 1.450.000 4.577.000 

Tvær-lerdige syd 142.000 214.000 315.000 436.000 

Stiovergange 750.000 750.000 750.000 750.000 

I ALT: 2.325.000 2.533.000 3.925.000 7.173.000 

 

Der er estimeret sand, højvandslukke i Solrød Bæk, og et tværdige mod syd. 

Klitfodringsmængderne er beregnet på baggrund af den klitanalyse, der blev 

udarbejdet i 2016 [2]. Yderligere er der medregnet stimåtter ved 5 redningsveje af 

omtrent 100 m længde. 

 

7.3 Område 3 
Der er tre mulige beskyttelsesplaceringer i område 3 – landdige i valgfri højde, 

klitdige i valgfri højde eller kombination af tværdige i ler og klitdige til 

sikringsniveau 2,8 m DVR90. 

7.3.1 Landdige 

Det lave sikringsniveau på 1,54 m DVR90 medfører, at Landdiget kun er på den 

sydligste del af strækningen. 

I de højere sikringsniveauer benyttes den placering som borgerne har foreslået 

med havværts beliggende højvandslukke i Skensved Å og dige i Køge Kommune.  

Når sikringsniveauet øges, så øges materialeforbruget og digets fodaftryk i 

området, se Figur 7.5, Figur 7.6, Figur 7.7 og Figur 7.8. 

 

 Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

Enhed 1,54 2,00 2,40 2,80 

Højvandslukke 0 1.410.000 1.410.000 1.410.000 

Lerdiger 1.130.000 1.213.000 2.057.000 3.156.000 

I ALT: 1.130.000 2.623.000 3.467.000 4.566.000 

”Køge-dige” 0 100.000 127.000 154.000 

 

Tabel 7.2: Prissætning for 

område 2  

DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 

 

Tabel 7.3: Prissætning for 

område 3 – Landdige 

 DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 
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Da diget i Køge kommune, herefter ”Køge-diget”, ikke er endeligt bestemt og 

kommunikeret med Køge Kommune, er prisen for diget vist i Tabel 7.3, selvom det 

pt. ikke vides, om det er muligt og hvem der skal betale for det. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.5:  Landdige til 

sikringskote 1,54 m DVR90. 

Lerdigets fodaftryk viser 

udbredelse på eksisterende 

terrænoverflade og digets 

lokale højde over terræn. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Figur 7.6: Landdige til 
sikringskote 2,00 m DVR90. 

Lerdigets fodaftryk viser 

udbredelse på eksisterende 

terrænoverflade og digets 

lokale højde over terræn. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Figur 7.7: Landdige til 
sikringskote 2,40 m DVR90. 

Lerdigets fodaftryk viser 

udbredelse på eksisterende 

terrænoverflade og digets 

lokale højde over terræn. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 
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Figur 7.8: Landdige til 
sikringskote 2,80 m DVR90. 

Lerdigets fodaftryk viser 

udbredelse på eksisterende 

terrænoverflade og digets 

lokale højde over terræn. 

Baggrundskort: Orthofoto 

2016, Geodatastyrelsen, 

WMS-tjeneste. 

 



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

54 

7.3.2 Klitdige 

Da gennemsnits-sikringsniveauet er 25 cm lavere i område 3 end i område 2, så 

skal der mere fodringssand til klitterne pr meter for at få den samme beskyttelse, 

så selvom område 2 er næsten 1 Km længere, så skal der fodres med næsten 

samme sandmængde, hvilket afspejles i prisen. Derudover skal der selvfølgelig 

være mobil lagunelukning i tilfælde af varsel om stormflod. 

 

 Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

Enhed 1,54 2,00 2,40 2,80 

Klitdige 179.000 616.000 2.22.000 5.313.000 

Lagunelukning 299.000 299.000 299.000 299.000 

I ALT: 478.000 915.000 2.521.000 5.612.000 

 

 

7.3.3 Kombi-løsning 

Denne løsning indeholder både to klitdiger  til henholdsvis valgfri sikringsniveau 

(3N) og 2,80 m DVR90 (3S) samt et tværdige med højvandlukke gennem Natura 

2000-området til sikringskote 2,80 m VDR90. Der er også mobil Lagunelukning 

som træder til hver gang der er stormflod.  

 Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

Enhed 1,54 2,00 2,40 2,80 

Højvandslukke 1.410.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 

Tværdige 1.217.000 1.217.000 1.217.000 1.217.000 

Klitdige 3N 8.000 152.000 889.000 2.665.000 

Klitdige 3S 2.648.000 2.648.000 2.648.000 2.648.000 

Lagunelukning 299.000 299.000 299.000 299.000 

I ALT: 5.582.000 5.726.000 6.463.000 8.239.000 

 

7.4 Område 4 
Beskyttelse landværts Strandvejen indeholder 3 højvandslukke og to 

højvandsmure med skot – alle til sikringsniveau 2,8 m DVR90. 

Tabel 7.4: Prissætning for 

område 3 – Klitdige 

 DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 

 

Tabel 7.5: Prissætning for 

område 3 – Kombi-løsning 

 DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 
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Sikringsniveau 

 [m DVR90] 

Enhed 2,80                                  

Højvandslukke 4.230.000 

Højvandsmure 1.560.000 

Højvandsskot 41.000 

I ALT: 5.831.000 

 

Det er ikke endeligt afklaret, hvordan den økonomiske fordelingsnøgle skal 

udmøntes. Eftersom område 4 opnår sekundær beskyttelse af de andre områder, 

så kan fordelingsnøglen måske omfatte denne problemstilling. 

Man kunne blandt andet dele anlægsudgifterne for højvandslukke i de tre 

kystnære områder med område 4, da område 4 er særligt følsomme for 

vandindtrængning via åerne. 

7.5 Opsummering 
Når det samlede prisoverslag for de meget forskellige løsninger er samlet i en 

tabel, så er det slående at der er meget stor sammenfald for klitdige i område 2 og 

område 3, selvom område 2 er på 2645 m, mens område 3 er på 1679 m – altså 

næsten 1000 m længere i område 2. 

I område 3 er landdiget dyrere end klitdiget op til det høje sikringsniveau, 

hvorefter klitdiget er dyrest. Den dyreste løsning i område 3 er absolut kombi-

løsningen. 

Delområde 

Sikringsniveau/Kronekote [m DVR90] 

1,54 2,0 2,4 2,8 

Omr 1- Tværdige 1.412.000 1.415.000 1.441.000 1.507.000 

Omr 2 - Klitdige 1.575.000 1.783.000 3.175.000 6.423.000 

Omr 3 - Klitdige 478.000 915.000 2.521.000 5.612.000 

Omr 3 - Landdige 1.130.000 2.623.000 3.467.000 4.566.000 

Omr 3 – Kombi 5.582.000 5.726.000 6.463.000 8.239.000 

Omr 4 - Strandvej 5.831.000 5.831.000 5.831.000 5.831.000 

 

Der er nogle vigtige usikkerheder i sammenligningen af de forskellige 

beskyttelsesmuligheder, som skal medtages i kalkulen for sikringsvalg. 

Den første er mulighed for anlægsbyggeri af højvandsbeskyttelse i Natura2000-

område. Hvis myndighederne skønner, at landdige-løsningen i område 3 til fx 

Tabel 7.6: Prissætning for 

område 4 – Strandvejs-

løsning 

 DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 

 

Tabel 7.7: Prissætning for 

Solrød højvandsbeskyttelse 

DKr. Inkl. anstilling, rådgiver 

og usikkerhed, ekskl. moms 
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sikringskote 2,8 mDVR90 udøver for stor permanent påvirkning af naturområdet, 

så skal beskyttelsen ikke placeres her. Til lidt højere pris kan man få et tilsvarende 

sikringsniveau i klitdiget (- dog skal Køge vælge samme løsning). 

Den klimarelateret havspejlsstigning indeholder stor usikkerhed. Hvis havet hvert 

år gennemsnitlig vil stige ca. 1 cm pr. år – og denne forudsigelse er nu endda et 

moderat estimat ifølge stormflodsberegningerne for Københavns Kommune [13], 

så går der ikke lang tid før der er øget risiko for oversvømmelse ifølge DMI, [9].   

Hvis Solrød Kommune fx lægger sig fast på et ensartet sikringsniveau for klitdige i 

område 2 og landdige i område 3 på 2,0 m DVR90 – svarende til 100 års 

middeltidshændelse uden klimatilpasning, så vil den middeltidshændelse blive 

udhulet af havspejlsstigningen, så returperioden på nu 100 år, i år 2037 (om 20 

år) vil være under en 10 års returperiode, se Figur 3.4. Det er altså vigtigt at man 

kan hæve sikringsniveauet løbende i fremtiden. 

 

8 Vurdering og anbefalinger  
Som det er vist i beskrivelsen af udfordringer og løsninger, så er det bestemt 

muligt at finde en samlet løsning med højvandsbeskyttelse af Solrød Kommune. 

I kommunikationen med borgere, borgergrupper og til borgermøder har der været 

fokus på, at løsningerne skal være så robuste, at der ikke opstår ”general-prøver” 

med fx digebrud og samtidig at kysten, naturen og naturoplevelsen i Solrød er et 

af de største aktiver i hverdagen. Derfor skal kystbeskyttelsen helst være usynlig 

eller poppe op lige inden stormfloden kommer. 

NIRAS har bestræbt sig på netop at finde løsninger som er usynlige (hvor det har 

været muligt) og som er æstetiske at se på, samtidig med at det ikke skal koste 

en stor sum penge. I område 2 er der fx kun én løsning til forskellige 

sikringsniveauer, fordi kun forstærkning af eksisterende klit kunne accepteres af 

borgerne – og kun op til en højde, hvor man ikke ændrer på nuværende klittop-

højde. Derved føles klitten som den altid har gjort, selvom den på strategiske 

steder er blevet forstærket til et langt stærkere og mere ensartet sikringsniveau til 

gavn for alle under næste stormflod. 

Med usikkerhederne i erindring er vurderingen at klitrækken overordnet er det 

bedste valg af forsvar mod både stormflod, bølger, havspejlsstigning og 

fredningsbestemmelserne som ikke er gældende her. 

I stormfloden er det vigtigt at klitrækken er ensartet stærk og kan modstå vandet. 

Hvis svaghedszoner medfører hul på klitten, så vil der i løbet af få timer udvikles 

flere og større huller, der kan transportere store mængder vand ind i lagunen og 

videre ind til boligområderne – der vil altså ikke være den forskel mellem ydre 

vandstand og lagunevandstand som vi oplevede i After Urd. Bølgerne vil æde af 

klitten i en stormflod, men jo mere de erodere, jo højere bliver stranden og jo 

mindre bølger vil der derefter kunne opleves ved klitfoden. Kystdirektoratet har i 

årevis benyttet sig af netop denne metode.  

8.1 Område 1 
Der mangler kun en højvandslukke  og lidt tværdige ved Karlstrup Mosebæk – 

husk at få tilpasset dette tværdige, så område 2 undgår vand herfra. 
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8.2 Område 2 
Fyld sand på stranden og skub det op til nye forklitter havværts eksisterende 

klitfod – plant evt. strandvegetation som hjelme, så bliver der hurtigt dannet nye 

klitrækker, som kan tage bølgerne og samtidig vil klitrækken vokse uden at man 

lægger mærke til det. Få sat højvandslukker i Solrød Bæk, så de virker inden 

næste stormflod.  

8.3 Område 3 
Der er to overordnede løsninger som Solrøds borgere skal vælge imellem. For 

både landdiget og havdiget har fordele og ulemper. Den kombinerede løsning er 

både dyrest og mest besværlig at håndtere – både i anlægsfasen gennem 

Natura2000-området og med permanente synlige anlæg i naturområdet – til 

gengæld er sikringsniveauet højt - specielt for landdelen. 

Landdiget har den umiddelbare fordel at den ikke er bølgepåvirket og at mange 

borgere ønsker deres sti opgraderet til dige til et vist sikringsniveau. Desuden er 

denne løsning kun rettet mod Solrøds borgere og derved er der ikke behov for 

samarbejde med  Køge Kommune om ensartethed i sikringsniveauer henover 

kommunegrænsen. Borgerne er blevet enige om et sikringsniveau som gør at 

landdiget er meget lidt synligt, hvilket er meget positivt, men der er også ulemper. 

Ulemperne er primært at landdiget ikke kan anlægges uden at forstyrre området, 

både naturmæssigt og i forhold til beboerne og at fremtidige forstærkninger af 

diget, ved at hæve det, vil gøre det lidt mere synligt. Endelig kendes natur-

myndigheders endelige dom ikke før selve ansøgningen afsendes. Den nuværende 

konsekvensvurdering viser at der forventes varig påvirkning på naturen for begge 

løsninger, hvilket kan være problematisk. 

Klitdiget er meget lettere at vedligeholde og genfodre for at opretholde et ensartet 

sikringsniveau ved stigende havniveau. Al vedligehold kan ske på stranden og fra 

stranden, som er dynamisk og derved sletter alle anlægsspor ved næste højvande. 

Dog er der en stor negativ side ved at beskytte Solrød-området med en ung og 

derved smal barrierehalvø, hvor de store sandfodringsmængder vil ændre 

klitrækkens nuværende udseende. Der skal dels initialfodres kraftigt og dels skal 

der opretholdes et dynamisk vedligeholdelses-program til klitfodring fremadrettet. 

Den positive side af samarbejdet med Køge Kommune er, at sikringsniveauet 

holdes ensartet højt henover kommunegrænsen og naturområdet i lagunen derved 

ikke ændres permanent i tilfælde af stormflod. Der kan være gode synergi-effekter 

ved at både område 2 og 3 samt Køge skal klitfodres – derved kan materialepris 

for sand og anlægsomkostninger blive meget billigere, som man kender det fra fx 

Sjællands Nordkyst-kommuner. 

8.4 Område 4 
For relativt få midler kan hele baglandet blive ensartet sikret til minimum 2,8 m 

DVR90. Vi ved ikke hvornår næste store stormflod kommer – kun at den vil 

komme igen. Derfor bør man allerede nu sikre dette store område. 

Her er der kun nævnt nogle af de fordele og ulemper som valget af sikring i 

områderne vil medføre. Det er op til borgerne samt Solrød Kommune i den videre 

præcisering af den endelige stormflodssikring at vælge den rigtigste løsning. 



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

58 

9 Referencer 
 

[1]  COWI, »HAVVANDSSTATISIK FOR KØGE BUGT,« COWI, 2016. 

[2]  NIRAS, »Klitstyrkevurdering og konsekvenser ved digeplacering,« NIRAS, 

Allerød, 2016. 

[3]  NIRAS, »Landdige ved Ølsemagle Revle - Konsekvensvurdering af landdige 

langs bebyggelsen ved Københavnsvej igennem Natura 2000-område N147: 

Ølsemagle Strand og Staunings Ø,« 2017. 

[4]  NIRAS, »Natura 2000 nr. 147 Konsekvensvurdering: Højvandsbeskyttelse - 

Påvirkning under anlæg og til dagligt,« 2016. 

[5]  NIRAS, »Tekniske Løsninger til stormflodssikring ved Ølsemagle Revle - 

Påvirkning under anlæg og efterfølgende anvendelse,« 2016. 

[6]  NIRAS, »Ølsemagle Revle - Konsekvensvurdering af dige igennem Natura 

2000-område: Ølsemagle Strand og Staunings Ø,« 2016. 

[7]  NIRAS, »Køge stormflods- og klimasikring - Skitseprojekt,« 2015. 

[8]  NIRAS, »Stormflodssikring - Dispositionsforslag for Køge,« 2017. 

[9]  DMI, »Fremtidige klimaforandringer i Danmark - Danmarks klimacenter 

rapport nr. 6,« 2014. 

[10]  Kystdirektoratet, »Kystdirektoratets hjemmeside,« 2017. [Online]. Available: 

http://kysterne.kyst.dk/hvad-er-diger.html#. 

[11]  EurOtop, »Manual on wave overtopping of sea defences and related 

structures,« 2016. 

[12]  Danmarks Naturfredningsforening Solrød; Karlstrup Strands 

Grundejerforening; Solrød Strands Grundejerforening; Jersie Sændre Strands 

Grundejerforening; Jersie Strands Grundejerforening, »Kystsikring i Solrød,« 

2017. 

[13]  COWI; Københavns Kommune, »Designgrundlag for beskyttelse mod 

oversvømmelse af København,« 2016. 

[14]  DMI, »DMI - Fremtidens vandstand,« [Online]. Available: 

https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/hav/fremtidens-vandstand/. [Senest 

hentet eller vist den Maj 2017]. 

[15]  K. Mangor, Shoreline management guidelines, 2004.  



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

59 

[16]  U. A. C. O. ENGINEERS, »Shore protection manual. Army Engineer 

Waterways Experiment Station,« 1984. 

[17]  DHI, »Vandstandsstatistik for Køge Havn,« DHI, 2008. 

[18]  NIRAS, »Stormflodssikring i Solrød Kommune - Ressourceforbrug og økonomi 

ved valg af sikringsniveau for kystbeskyttelse i Solrød Kommune,« 2017. 

[19]  D. 2017, »https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-

2017/januar/oceanograf-danmark-fik-forsmag-paa-fremtidens-

stormfloder/havstigning-og-stormfloder/«. 

[20]  K. Vognsen, C. Sørensen, P. Knudsen, K. Engasager, A. Khan og O. B. 

Andersen, »Landhævninger i Danmark,« Kystdirektoratet, 2011. [Online]. 

Available: http://kysterne.kyst.dk/landbevaegelser-i-danmark.html. 

 

 

  



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

60 

Bilag 1 
 

  

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solrød Kommune  23. januar 2018  www.niras.dk 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


