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Figur 1-1. Kort over Natura
2000-område ’N147 Ølsemag-
le Strand og Staunings Ø’ med
angivelse af påtænkte dige og
sluseanlæg (se også bilag 1).I
Solrød Kommune er der to
alternative placeringer.

1 INDLEDNING
I 2015 gennemførte NIRAS en screening af mulige tiltag til klimasikring for hele Køge
Kommune mod stormflod og stigende havvandsstand. Et af løsningsforslagene for om-
rådet nord for Køge by, har Køge Kommune valgt til at arbejde videre med. Samme

løsning blev medtaget i et samlet handlingskatalog for kystbeskyttelse i Køge Bugt, hvor
løsningen for Solrød Kommunes sydlige kyststrækning blev medtaget.

Denne rapport har til hensigt at beskrive de tekniske løsninger, der sammen skal udgøre
løsningsforslaget for et klitdige. Da store dele af det kystnære område er udpeget som
Natura 2000-område N147, er dette notats primære funktion, at danne teknisk grund-
lag for den konsekvensvurdering, der er ved at blive gennemført for området. Se områ-
det på Figur 1-1.
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2 HØJVANDSBESKYTTELSE – TEKNISK ANLÆG
Samlet er stormflodsbeskyttelsens primære mål at beskytte den nordlige del af Køge
Kommune og den sydlige del af Solrød Kommune mod en stormflod, der i varighed og
styrke svarer til den sidste store stormflod i 1872. Den medførte store ødelæggelser i

Danmark og menes, at have haft en maksimal vandstandshøjde svarende til ca. 2,8 m
DVR90 i Køge Bugt. Der er derved ikke medtaget bølgebidrag, som for østlige storme
vurderes at blive op til  1 m, men højden skal vurderes nærmere i forhold til bølgepå-
virkning.

I den nordlige ende i Solrød Kommune er der to alternativer for placering og afslutning
af diget. I alternativ 1 er afsluttes diget i Jersie Strandpark, og der etableres en høj-
vandsmur med højvandslukke langs eksisterende gangbro ud for strandparken. I alter-
nativ 2 videreføres klitdiget mod nord indtil området nord for habitatområdet, hvoref-
ter det afsluttes mod vest ved tværdige.

Da stormflodsbeskyttelsen ønskes placeret i et beskyttet naturområde, er det sekundæ-
re mål, at anlægget påvirker naturområdet mindst muligt negativt både i anlægs- og i
driftsfasen især.

Køge Bugt Strandpark er benyttet som inspirationskilde til dette løsningsforslag. Her har
man indbygget en ”usynlig” stormflodssikring med bagvedliggende ressourcer for regn-
vand ved kombination af skybrud og høj ydre vandstand.

Nuværende tilførsel af iltholdigt saltvand i lagunen forventes uændret efter etablerin-
gen af nordlige og sydlige dige samt stormflodsslusen, da der ikke ændres på lagunega-

bets bredde. Stormflodsslusen vil kun blive benyttet ved varsel om stormflod over et
givet havniveau (forventet omkring 1,5 m DVR90, der var ydre vandstand i januar 2017
og som medførte vandstand i lagunen på omkring 1,25 m DVR90) og vil ellers stå åbent.

Tidevandsforskellen i Køge Bugt kan deles op i et relativt lille bidrag fra astronomisk
tidevand og et relativt større bidrag forårsaget af lokal vandstuvning, der følger vindens
styrke og retning. Langvarig blæst fra øst vil således bevirke en lokal vandstandshæv-
ning i Køge Bugt og derved i Ølsemagle lagune. Langvarig blæst fra vest vil derimod
bevirke lokal vandstandssænkning som under stormen Bodil, hvor vandstanden lokalt i

Køge Havn var under -1,93 m DVR90.

Den naturlige kystmorfologiske udvikling af området har medført, at barrierehalvøerne
nu er blevet naturligt udbygget med større bredde og terrænhøjde, mens lagunegabene
i den nuværende fase enten er helt tillukket (nordligt og sydligt lagunegab) eller deres
tværsnit er blevet meget formindsket i forhold til tidspunktet for udpegningen af Natura
2000-området (tilbageværende lagunegab midt i området).
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2.1 Klæglersdige i klit
Den eksisterende klit på nordlige og sydlige barrierehalvø har en gennemsnitlig højde på
ca. 2,5 m. Da sikringsniveauet skal være mindst 2,8 m DVR90, skal klittoppen visse ste-
der forhøjes mens klitbredden kun meget få steder skal øges.

Den primære beskyttelse er tænkt at bestå af et lerdige, primært bestående af klægler,
som man benytter til diger i vadehavsregionen og efter anlægsanbefalingerne fra Kyst-
direktoratet. Alternativt kan anvendes mere lokale forekomster af issøler eller andre
lermaterialer med tilsvarende egenskaber., se Figur 2-3. Der kan dog ikke anlægges
græsbelægning over diget, da det vil gå imod fredningsbestemmelserne for området.

Det er primært den landværts rettede del af klitten, som er omfattet af fredninger,
hvorfor den primære anlægsaktivitet vil være fokuseret til den havværts del af klitten,
set fra klittoppunktet.

Den nye stormflodsbeskyttelse vil have et toppunkt, der er placeret mere havværts end
den eksisterende klittop, se Figur 2-2. Her ses klæglersdiget indlejret i eksisterende klit

og overlejret med fodringssand på havværts side af eksisterende klittop. Beplantning af
strand-hjelme (eksisterede arter i området eller anvendelse af nuværende planter) på
havværts side af den nye klittop skal mindske sandfygning og medvirke til naturlig dy-
namisk kyst- og klitudvikling.

Figur 2-2. Klæglersdige anlægges ved eksisterende klit, så klittoppunkt forskydes havværts for at forhindre kliterosion ved anlæg.

Figur 2-1 Omtrentlig højdeprofil af klitrækken langs barrierehalvøerne og ønsket sikringshøjde (rød linje).
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2.1.1 Anlæg af klæglersdige
For at minimere påvirkning af eksisterende naturfredede arealer under anlægsfasen, vil
kun nødvendig afgravning af eksisterende klit tillades. Som benyttet under minerydnin-

gen af Skallingen, vil den del af overfladevegetationen på bagklitten, der ikke kan und-
gås påvirket, lægges i depot og genudlægges efter endt anlægsarbejde, hvorved samme
vegetationsmiljø genskabes. Hvor der vokser rynket rose i arbejdsområdet, skal planter,
overjord og rødder fjernes fra området.

Genudlægningen vil ske på baggrund af overfladenivellement med drone eller andet
fladedækkende terrænopmåling, så vegetationslaget udlægges som det var inden an-
lægsfasen. Natura 2000-områdets ejer, Naturstyrelsen, ønsker at den invasive art, ryn-
ket rose, fjernes fra området i forbindelse med etableringen af stormflodsbeskyttelsen.

Lerdiget kan anlægges, så det følger forløbet af den nuværende klitrække, og der der-

ved opnås et naturligt digeforløb.

Klægler anlægges på kerne af eksisterende sand i en tykkelse, som anvist af Kystdirekto-
ratet. Dette lerlegeme skal have den mineralsammensætning, vandindhold og øvrige
karakteristika, som er gældende for betegnelsen ”Klægler” fra Vadehavsdigerne i Søn-
derjylland og skal overholde kystdirektoratets anbefalinger for klægler, se Figur
2-3Error! Reference source not found..

Dette naturprodukt opgraves ofte i vadehavs områder i Sønderjylland og fragtes til
anlægspladsen. Alternativt kan fx anvendes mere lokale forekomster af ler med den
ønskede mineralsammensætning, men der skal foreligge dokumentation for at produk-
tet overholder de, i Figur 2-3, anbefalede grænser.

Anlægsarbejdet skal foregå udenfor  yngelperiode for  fugle (1/4-15/7), så anlægsperio-
den forventes at være fx 15/7-1/11.

Figur 2-3 Kystdirektoratets anbefaling af klæglers sammensætning og erosionsmodstand.
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Når lerlegemet er udlagt efter forskrifterne, genskabes bagklitten med deponeret vege-

tationsdække og klittop og forklit overlejres af tilført sand fra sandfodringen, se afsnit
2.3.

Ved at tilføre supplerende kystfodring af ind-pumpet sand på stranden vil naturen få
mulighed for at udvikles naturligt og samtidig vil de voksende klitter udgøre en naturlig
øget beskyttelse mod kommende stormfloder.

For at mindske sandfygning ind i den genskabte bagklit-vegetation og for at stabilisere
den nyetablerede klittop og forklit, kan det anbefales at genplante noget af den flyttede
vegetation fra forklitten, som delvist fjernes ved anlægget af diget (Figur 2-4).

Figur 2-4. Naturstyrelsens genbeplantning af strand-hjelme, som de udfører det på Vestkysten.
Kilde: Kystdirektoratet

2.1.2 Drift af klæglersdige
Når anlæg af klæglersdige er tilendebragt, vil der kun være få driftsomkostninger. Leve-
tiden på anlægget er i princippet over 500 år.

I digets forventede levetid forventes de naturlige kystmorfologiske processer at medfø-
re, at der dannes nye barriereøer havværts for Ølsemagle Revle og Staunings Ø og at
den nuværende lagune på sigt vokser helt til. Desuden forventes diget at skulle forhøjes
i takt med stigende havvandstand.

Skadedyr som ræv og gnavere må ikke erodere lermembranen, så der skal afsættes tid
til regelmæssig  besigtigelse af området samt lokalt forankret opsynsansvar?.

Efter stormflod skal eventuelle skader på diget udbedres.

Ved lokal erosion af diget, skal skaderne udbedres, og der skal sandfodres for at reduce-
re fremtidig erosionsrisiko.
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2.2 Stormflodssluse i lagunegab
Stormflodsslusen skal kunne modvirke havvandsindtrængen ved høj ydre vandstand til
det fastlagte maksimalniveau. Således skal stormflodssluser dimensioneres til stormflo-

der med ydre vandstand op til det ønskede sikringsniveau og være min. 2,8 m høje.
Slusen etableres med en bredde på 19 m svarende til samme bredde som det nuværen-
de lagunegab, således at den nuværende vandudskiftning i lagunen bevares. Etablering
af stormflodsslusen vil dog fiksere lagunegabet med den nuværende placering og mak-
simalstørrelse. I sommerhalvåret vil åafstrømningen gennem lagunen gøre, at der kun
er en lille å i midten af lagunegabet.

For at minimere generne ved at etablere sluser i naturområder, bliver stormflodsslusen
fabrikeret inden og fragtet til lokaliteten og opsat i én arbejdsgang.

Da ferskvand er lettere end saltvand, vil det fortrinsvis være tilført ferskvand fra tilstø-

dende åer, der vil blive ført ud i havet via lagunegabet ved lav ydre vandstand. Der sker
dog ofte en naturlig opblanding i lavvandede områder som i lagunen (videnskabeligt
betegnet estuarier).

2.2.1 Anlæg af stormflodssluse
Stormflodsslusen skal dimensioneres til det ønskede sikringsniveau.

Selve anlæggelsen af stormflodssluse forventes at optimeres, så størstedelen af arbej-
det foregår udenfor naturområdet. Herved minimeres anlægstiden i naturområdet. Det
samlede anlægsarbejde forventes at have en varighed på 3,5 måneder, mens arbejdsti-
den på lokaliteten forventes til at kunne begrænses til få dage.

Stormflodsslusens klapper bliver sandsynligvis anlagt i hårdttræ, der har lang levetid.
Selve rammen for anlægget vil sandsynligvis blive udført i beton, der ligeledes har lang

levetid. Stormflodsslusen etableres med manuel lukning.

2.2.2 Drift af stormflodssluse
Skader på klapper skal udbedres ved identifikation af skader.

Der må påregnes vedligehold af sluseporte ved fjernelse af aflejret sand mellem sluse-
portene 1 gang årligt inden november, der er startmåneden for stormsæsonen. Desu-
den  efter stormflodshændelser.

2.3 Sandfodring
Tilførsel af sand til området har primært til formål at få klitten til at vokse naturligt og
derved langsom øge sikringshøjden, så dens sikringsniveau modsvarer det stigende
havvandspejl. Ved fodring lige efter anlægsarbejdets ophør vil sandet også udviske
menneskeskabte spor i naturområdet, så der hurtigt efter anlægsafslutning gendannes
et naturligt udseende klitlandskab og strand.  Hele området bliver mere modstandsdyg-
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tigt overfor storme og erosion af klitten ved sandfodring. Sandet placeres som én lang

forklit havværts for eksisterende klittop, der derved bearbejdes af vind og bølger til at
sprede sig i området fra eksisterende klittop til kystlinje på forstranden.

Begge barrierehalvøers kystlinje bevæger sig langsomt  havværts og denne naturlige
kystlinjefremrykning skal fortsat kunne fortsætte uhindret. Ifølge DHI, er den naturlige
sandvandring fra syd mod nord forbi Køges nye havneområde på omkring 1.000 m³
sand pr. år.

Ved at strandfodre en mængde sand svarende til mange års naturlige sandtilførsel, øges
hastigheden på den naturlige kystudvikling i området. Samtidig vil en del af det fodrede

sand blive transporteret af vinden op i klitterne og vil ligge der som et passivt højvands-
beskyttelseselement, der samtidig øger naturoplevelsen for brugere af området.

Der er ikke plads til et rent sanddige på yngste dele af barrierehalvøerne, da det som
minimum skal have 20 m’s kronebredde i 2,8 m’s højde. Barrierehalvøerne er ikke brede
nok i enderne til, at sandet kan virke som eneste stormflodssikring her.

En del af sandet vil naturligt vandre mod nord med den generelle langsgående sand-
transport, så borgere langs den centrale del af Solrød Strand og Greve Strand vil også få
glæde af sandfodringen ved at få højere sikringsniveau i klitrækken mod stormflod.

2.3.1 Anlæg af sandfodring i klit og på forstrand
Da sandet skal anlægges på stranden for ikke at påvirke ålegræsområdet havværts for
stranden, skal den enten pumpes med rørsystem eller transporteres med dumper og
indlejres i forklitten med maskine.

Det tilstræbes naturligvis, at terrænoverfladen med den fodrede sandmængde fra afle-
veringstidspunktet, ligner det naturlige strand- og klitlandskab mest muligt. Terrænet vil
vokse vertikalt, men alle landskabselementerne for barrierekysten er stadig til stede for
brugere af området.

2.3.2 Drift af sandfodring i klit og på forstrand
Ved lokale vinderosionshuller i klitrækken og lokal erosion grundet færdsel, skal der
vedligeholdelsesfodres med tilført sand.

Efter erosion ved storm eller stormflod, kan der vedligeholdelsesfodres efter behov.

2.4 Højvandsmur og højvandslukke
I alternativ 1 afsluttes klæglersdiget ud for Jersie Strandpark og fortsætter i en høj-
vandsmur, der føres fra kysten og ind til land langs den eksisterende gangsti og bro. Der
hvor højvandsbroen krydser lagunen etableres en højvandslukke, der manuelt kan luk-
kes ved stormflod.
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2.4.1 Højvandsmur
Højvandsmuren etableres i enten hårdt træ eller beton med hammer af hårdt træ. Mu-
rens tykkelse bliver ca. 25 cm og den anlægges med et sikringsniveau på 2,8 m DVR,
ligesom resten af stormflodssikringen. I forhold til det eksisterende terræn og bro an-

lægget vil det svare til, at muren bliver ca. 1 m høj i forhold til brooverfladen, altså i
samme højde som et højt gelænder.

2.4.2 Højvandssluse
Højvandsslusen anlægges ligesom muren i enten hårdt træ eller beton med hammer af

hårdt træ. Gangbroen over lagunen er ca. 83 m lang men den aktive strømningsbredde i
lagunen er kun ca. 7,5 m. Højvandslukkens brede vil blive afstemt efter detailberegnin-
ger af den gennemsnitlige og maksimale naturlige vandføring nu og i fremtidige ned-
børssenarier, således at gennemstrømningen i lagunen ikke påvirkes. Slusen anlægges
med manuel lukning, se Figur 2-5.

Figur 2-5 Højvandslukke i hårdttræ med manuel betjening - her åbnet efter Urd-stormen i Frede-
rikssund

I alternativ 2 føres klæglersdiget videre nord for Natura-2000 området i eksisterende
klitrække og først nord for afgrænsningen til N2000-området vil der etableres tværdige
ind mod højtliggende bagland.

3 PÅVIRKNINGER UNDER ANLÆG
De forventede påvirkninger under anlæg vil her blive gennemgået.

3.1 Klæglersdige
Vegetationsoverfladen for de berørte dele af bagklitten (grå/grønklit) lægges i depot
under anlæggelsen af klæglersdiget og retableres umiddelbart efter, for at minimere
depotperioden. Dog skal jord med rødder af rynket rose fjernes fra området. Tilsvaren-
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de lægges overjord med vegetation, særligt hjelme fra forklitten i depot. Overjorden fra

grå/grønklit og forklit opbevares separat. Strandarealet havværts for klitten benyttes
som byggeområde, da dette område fra naturens hånd oplever de mest dynamiske
ændringer. Derfor vurderes dette byggeareal som værende det mest robuste i forhold
til påvirkninger.

3.2 Stormflodssluse
Den præinstallerede sluse skal indbygges i kystområdet, hvor det nuværende lagunegab
er placeret. Derved bliver lagunegabet midlertidigt omlejret under anlægget af slusen.

Efter endt installation genskabes de naturlige forhold som før effekt af slusen.

3.3 Sandfodring
Under fodring af sand forventes trafik af dumpere og gravemateriel på stranden. Kystdi-
rektoratet har meget store erfaringer med denne problemstilling og deres VVM-
materiale kan rekvireres, hvis ønske derom.

Der forventes ikke at være spor efter arbejdet efter endt anlæg.

3.4 Højvandslukke og højvandsmur
Højvandsmuren anlægges på den nordlige side af den eksisterende gangbro og stisy-
stem og alt anlægsarbejde kan derfor udføres fra eksisterende anlæg.

Der forventes ikke andet spor efter arbejdet end den færdige mur og højvandlukke.

4 PÅVIRKNING UNDER DRIFT

4.1 Klæglersdige
Kun hvis klæglersdiget skal vedligeholdes grundet stormerosion eller faunaskader frem-
kaldt af fx gravere, er der en  lokal midlertidig påvirkning.

4.2 Stormflodssluser
Ved udskiftning af sluseporte og bypassing af tilført sand forbi slusen, forventes der
påvirkninger i strandområdet som er underlagt stor dynamik fra naturens side.

4.3 Sandfodring
Ved vedligehold og lokal erosion af klitområdet, vil der være drift-relateret påvirkning i
form af midlertidig tilstedeværelse af dumpet og gravemaskine på stranden.

4.4 Højvandslukke og højvandsmur
Højvandsmuren skal tilses løbende og vedligeholdes efter behov. Højvandslukken skal
ligeledes vedligeholdes og det muligt lokalt aflejrede sediment og vegetation, der kan
forhindre lukning, skal fjernes løbende.
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5 FORVENTET LANGTIDSUDVIKLING OG TEKNISK KONKLUSION

Langtidsudviklingen i området efter etablering af skitseret stormflodsbeskyttelsesanlæg
forventes at blive følgende:

· Klittoppens vertikale øgning forventes at tilpasse den klimarelaterede havs-
pejlsstigning, så klæglersdiget udgør minimumssikringen og strandfodringen

tilstræbes et relativt ensartet sikringsniveau.

· Den klimarelaterede havspejlsstigning forventes at bevirke, at tidevandspris-
met øges, så mere iltholdigt havvand tilføres lagunen i hver flod-del af tide-
vandscyklus, mens ebbe-delen vurderes uforandret – dog med højere strøm-
ningshastighed

·  Klitdiget har optimal sikring mod oversvømmelse både i stormflod, i skybrud

og i kombinerede hændelser af skybrud og stormflod

6 TEKNISK KONKLUSION
Klitdiget er udarbejdet med tanke på højvandsbeskyttelsen i Køge Bugt Strandpark. Her
er anlægget ganske menneskeskabt, men der er en høj grad af naturfølelse samtidig
med at der er et ensartet sikringsniveau – ligesom på Danmarks vestkyst.

Klitdiget vil kunne beskytte baglandet mod vand ved stormflod og skybrud og samtidig
vil man ikke have gener ved at tilstedeværelsen af klitdiget i hverdagen – man ved knap
nok at det er der!

Det opfylder behovet for stormflodsbeskyttelse, skybrudsbeskyttelse, klimarelateret
havvandsspejlsstigningsbeskyttelse og samtidig er naturen ikke særligt påvirket.



11Køge Kommune og Solrød Kommune:

Klitdige - Tekniske løsninger

www.niras.dk

7 ALTERNATIVE TILTAG
Den vigtigste trussel mod den eksisterende biodiversitet i lagunen er den manglende
tilførsel af iltholdigt saltvand. I forbindelse med anlægsfasen af stormflodsbeskyttelsen
eller på et senere tidspunkt, kan man tilføje et rørsystem i den nordlige og sydlige del af

lagunen, der bringer havvand fra havet ind til lagunen.

Dette system bygger på ”forbundne kar-effekten” således at man ved at placere skjulte
rør med ”veneklapper” mellem Køge Bugt og lagunen, kan tilføre havvand til lagunen
ved høj ydre vandstand, mens vandet i lagunen ikke kan løbe ud i havet via rørsystemet,
da de er udstyret med modstrømsventiler. I tilfælde af varsel om stormflod, lukkes disse
rør manuelt for vandgennemstrømning.

Ved at indføre disse tidevandstransporterende rørsystemer under  barrieresystemet,
hvor der før i tiden har været lagunegab i nord og i syd, kan man (gen)skabe en vandcir-
kulation i lagunen.

Derfor er det primære mål med disse tidevandsrør, at genskabe vandcirkulation og
stofsammensætning i lagunen som det formodes at have været på fredningstidspunk-
tet. Særligt er der fokus på at genoprette salinitet og iltholdighed i lagunens vandlege-
me.

NIRAS anbefaler, at der iværksættes et monitoreringsarbejde og efterfølgende modelle-
ringsstudie for at finde de optimale forhold for vandudskiftningen i lagunen med og
uden disse rørsystemer nu og med fremtidens klimapåvirkning.

Som vist på Figur 7-1 er den ønskede daglige tidevandsdrevne cirkulation et centralt mil-

jømål i stormflods-beskyttelsesanlægget.

Tidevandsrørene har til formål at tilføre havvand, der naturligt kommer ind i lagunen
under højvande ved vindstuvning og evt. daglig højvande. De to rør behøver derfor ikke
at være store, men skønsmæssigt minimum Ø 1 m for både nordre og søndre rørsy-
stem, hvorved tidevandsforskellen mellem hav og lagune vil drive strømningen.

På eksisterende rørunderføringer i stisystemerne fra Københavnsvej til kystområdet, vil
der isættes envejs-ventiler, som drives af vandstandsforskelle i de forskellige bassiner i
lagunen. Derved virker de som veneklapper på det indkomne saltvand, der derved bli-

ver transporteret til den centralt beliggende stormflodssluse fra de to tidevandsrør i
nord og syd. I den nordlige del i Solrød er der ved nordlige stormflodsbeskyttelse en
træbro. Nord herfor placeres en højvandssluse.

Figur 7-1 Tilførte rørsystemer i nord

og syd bringer havvand ind i yder-

randen af lagunen og muliggør
vandcirkulation til den centrale

stormflodssluse
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Da den gennemsnitlige tidevandsstørrelse definerer intertidalzonen i området – om-

kring 10 cm, er den ønskede vandudskiftningshastighed afgørende for diameteren af
tidevandsrørene. Diameteren af tidevandsrørene og den gennemsnitlige vinddrevne
tidevandshøjde definere det ønskede tidevandsprisme, som er den mængde havvand,
der tilføres lagunen via rørsystemet i hvert højvande. Jo større diameter af tidevandsrø-
rene, desto større vandudskiftning.

Det forventes, at den centrale stormflodssluse er sidehængslet og selvjusterende, så
lagunevand kan komme ud og havvand ikke kan komme ind. Stormflodsslusen skal ikke
ændres i design for at tilføre denne funktion. Stormflodsslusen får en forventet bredde

på omkring 40 m, hvoraf den mobile del udgør omkring 8 m.

7.1 Anlæg af tidevandsrør (indløb)
Der etableres to rørlagte indløb til laguneområdet i henholdsvis den nordlige og sydlige
ende af lagunen. Rørløbene etableres som underskudte rør under barrieren med indløb

i Køge Bugt så langt havværts, at der ikke er aktiv sedimenttransport, som kan tilføre
sediment til lagunen gennem rørene.

Både indløbsrør og udløbsrør placeres under normal havvandstand, så de ikke er synlige
for besøgende i området. I rørsystemet tilføres envejsventiler, som kun tillader ind-
strømmende retning for havvandet. Disse ventiler kan lukkes og justeres ved stormflod
og til justering af tilførslen af havvand.

Vandudskiftningshastigheden i lagunen afgøres af de to rørs diameter for indstrøm-
mende havvand og for vandstandshøjde-forskellen mellem ydre vandstand i Køge bugt

og i lagunen. Stormflodsslusen bringer det nord- og sydfra strømmende  havværtsrette-
de ”cirkulerede” havvand tilbage til havet, efter at det er blevet opblandet med tilført
lagune-brakvand.

7.1.1 Drift af tidevandsrørene
Der er primært driftsomkostninger til vedligeholdelse af envejsventil til lagune fra Køge
Bugt. Ved almindelig drift forventes rørsystemernes levetid at være lang, da der ikke er
nævneværdig slitage på anlægget.

7.2 Konsekvenser ved etablering af tidevandsrør
De forventede konsekvenser ved etablering af tidevandsrørene er, at der tilføres iltrigt
saltholdigt havvand til hele laguneområdet som derved forventes at have følgende
konsekvenser:

· Vandudskiftningen i lagunen vil medføre øget biodiversitet og stabilisere salini-

teten og udviklingen af marine naturtyper i lagunen.
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· Stormflodssikkerheden er uændret med etablering af tidevandsrørene

· Vandudskiftningssystemet er ”usynligt” for besøgende og det drives kun af
vandstandsforskellen, hvorved der ikke skal medregnes driftsudgifter til pum-
per etc.

· Laksearter og andre fisk kan fortsat uhindret svømme ind i lagunen og fx gyde i

lagune og åerne, når stormflodsslusen er åben ved udadgående vandstrøm-
ning, men de må vente ved indadgående strømning (det må vel betyde noget)


