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GRUNDLAG

• Beslutning fra Solrød byråd 26 feb. 2018:

• Differentierede beskyttelsesniveauer med kote 2,0 øst for Strandvejen (område 1, 2, 3) og kote 
2,8 vest for Strandvejen (område 4) 

• Kombination af klitforhøjelse, diger og sluser til højvandsbeskyttelse af områderne 1,2 og 3

• Højvandssluser og lokale sektioner af højvandsmur til højvandsbeskyttelse af område 4



LINJEFØRING

Kystbeskyttelse



LINJEFØRINGS MULIGHEDER – OMRÅDE 1

Løsning A:

• Højvandslukke til +2,80 ved 

Strandvejen

• Dige på nordlige side af Karlstrup 

Mosebæk til det kan sikres der ikke 

sker tilstrømning af vand bagom 

diget gennem lavere områder i 

Trylleskoven

• Stigbord på tværs af Karlstrup 

Mosebæk ved eksisterende gangbro



LINJEFØRINGS MULIGHEDER – OMRÅDE 1

Løsning B:

• Højvandslukke til +2,80 ved Strandvejen

• Kunstig å-brink på sydlige side af Karlstrup Mosebæk med top i kote +2,0. Kan evt. 

udføres som spuns med træbeklædning, københavnervæg eller lignende

• Kunstig å-brink kobles til klitforhøjelsen i projektområdets østlige ende



Karlstrup Mosebæk

Anlægskonstruktion for 
højvandslukke udføres i 
forbindelse med 
eksisterende gangbro

KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING A



Generelle løsningsforslag ved 
etablering af højvandslukker 
for åer:

• Sluse

• Stigbord

• Plankeløsning

• Anlægskonstruktion med 
eller uden fløjvægge?

KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING A



KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING A

Generelle løsningsforslag ved 
etablering af højvandslukker 
for åer:

• Sluse

• Stigbord

• Plankeløsning

• Anlægskonstruktion       
med eller uden     
fløjvægge?



KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING A

Dige på nordlige side

Forhøjelse af eksisterende 
spunstrug til sikringskote 

på begge sider

Etablering af højvandslukke i 
Karlstrup Mosebæk

Forhøjelse af klitter på 
stranden



KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING B

Løsning B:

• Kunstig å-brink som del af å restaurering 

Etablering af spuns langs 

brink

Forhøjelse af eksisterende 

spunstrug på sydlig side

Forhøjelse af klit



KARLSTRUP MOSEBÆK – LØSNING B

Løsning B:

• Kunstig å-brink af spuns 

evt. med  træbeklædning, 

alternativt 

”københavnervæg”

• Mod haver kan der 

påfyldes jord, så terrænet 

bliver naturligt op til 

spunsen



LØSNING A

Placering af dige på nordside af Karlstrup 

Mosebæk samt højvandslukke i bækken

• Fordel at området er ubebygget

• Ulemper:

 Karlstrup Mosebæk kommer indenfor 

sikringsområdet, anlægskonstruktion        

for højvandslukke i kote +2,0 og +2,8        

er påkrævet for at opnå kystbeskyttelse, 

samt etablering af dobbelt pumpe-

system for opstuvende vand i bækken 

ved begge højvandslukker

 Løbende vedligehold af højvandslukker

 Området er underlagt naturbeskyttelse 



LØSNING B

Placering på sydside af Karlstrup Mosebæk

• Fordele:

 Karlstrup Mosebæk er beliggende udenfor +2,0 sikringen, foretrukne løsning fra 

et teknisk synspunkt

 Naturbeskyttelsesområder berøres ikke

 Begrænset til ingen vedligeholdelse afhængig af materialevalg

• Ulemper:

 Private matrikler er beliggende ned til bækkens sydlige brink

 Konstruktion vil skulle udføres på privat område 

 Bevoksning, træer og buske skal ryddes i nødvendigt omfang for etablering af 

dige, spuns eller lignende, den primære udførsel foreslås udført fra nordlige side, 

hvor det ikke er muligt at komme til området på private materikler




