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1.

INDLEDNING
Den sjællandske østkyst (ud mod Køge Bugt) er karakteriseret ved lavtliggende boligområder, der
potentielt er oversvømmelsestruede ved stormflod kommende fra Køge Bugt.
Med udgangspunkt i ovennævnte oversvømmelsestrussel har Solrød Kommune taget initiativ til
udarbejdelsen af nærværende projektforslag for kystbeskyttelse og højvandssikring af Solrød
Kommune. Forud for nærværende projektforslag er der udført indledende overordnede
undersøgelser af kyststrækningen, relevante sikringsniveauer og sikringsmetoder. På baggrund af
dette har Solrød Kommune udarbejdet ”Katalog med muligheder for kystbeskyttelse i Solrød
Kommune”, ref. [2], hvori der specificeres ønskede sikringskoter og sikringsområder. Desuden
præsenteres mulige løsninger for sikring mod oversvømmelse..
Nærværende projektforslag har til formål, at foretage nærmere undersøgelse og uddybning af de i
”Katalog med muligheder for kystbeskyttelse i Solrød Kommune”, ref. [2] præsenterede
kystbeskyttelsesløsninger således disse kan anvendes som grundlag for myndighedsgodkendelse
af det overordnede kystbeskyttelsesprojekt. Overordnet set består projektet som er beskrevet i
ref. [2] af følgende elementer:
•
•
•

Forstærkning af klitterne i område 2
Etablering af et landdige i område 3
Etablering af sluser og højvandsmur til beskyttelse af område 4

En oversigt over områderne er vist i Figur 2-1. Som led i projektforslaget er der foretaget nogle
ændringer til linjeføring og enkelte ændringer i konstruktionstyper på særlige delstrækninger,
men de overordnede principper som vist ovenfor er bibeholdt. Efter en godkendelse af
projektforslaget kan løsningerne på baggrund af projektforslaget detailprojekteres yderligere og
klargøres til udbud.
Området, hvor projektkataloget inkluderer kystbeskyttelse strækker sig fra Trylleskoven i nord til
Skensved Å i syd, se Figur 1-1. Skensved Å markerer desuden kommunegrænsen mellem Solrød
og Køge Kommune.
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Figur 1-1: Oversigtskort over Solrød Kommunes kyststrækning.

Doc ID 1100034238-1758968339-1

4/74

2.

EKSISTERENDE FORHOLD

2.1

Generelt
Området for kystbeskyttelsen langs kyststrækningen i Solrød Kommune er inddelt i fire områder:
Område 1 – Trylleskoven, Område 2 – Beboelsesstrækning, Område 3 – Lagunen samt Område 4,
der udgøres af matrikler og ejendomme beliggende vest for Strandvejen. Se Figur 2-1 for en
oversigt.

Figur 2-1: Oversigtskort med markering af område 1-4

Der er gennemført en besigtigelse af de fire områder og en detaljeret beskrivelse af områderne
samt kystområdet er givet nedenstående.

2.2

Kystområde
Kysten ud for Solrød Strand udgøres generelt af sandstrand og bagvedliggende klitområder.
Vanddybderne i Køge Bugt ud for Solrøds kyststrækning er moderate og kan ses på søkortet i
Figur 2-2.
Ølsemagle revle og Staunings Ø er såkaldte barriereøer dannet af sandtransporten og de strømog bølgeforhold, der er fremherskende i den indre del af Køge Bugt. Sandtransporten i den indre
del af Køge bugt transporterer sedimenter langs med kysten og aflejrer dette på revlerne, som
med tiden har fået et sammenhængende forløb ud for Solrød og Ølsemagle. Lagunen bag
barriereøerne er lavvandet og er omkranset af rørsump både mod barriereøerne og mod land. Der
er ikke angivet nogle vanddybder i lagunen på søkortet. Der findes en enkelt åbning mellem
lagunen og Køge Bugt på grænsen mellem Solrød og Køge kommuner.
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Figur 2-2: Søkort med vanddybder. Udtræk fra MIKE C-MAP. Stauningsø er på søkortet ikke så udviklet som den
er i den nuværende situation.

2.3

Område 1 - Trylleskoven
Det nordligste af de fire projektområder udgøres af det beplantede areal Trylleskoven. Der
udføres udelukkende kystbeskyttelsestiltag langs Trylleskovens sydlige grænse, der udgøres af
vandløbet Karlstrup Mosebæk, der beskrives yderligere i afsnit 2.8.1. Den sydlige brink af
Karlstrup Mosebæk udgøres af private matrikler med træer og buske, der støder helt ned til
bækken, se Figur 2-3. På den nordlige brink findes der forskelligartet bevoksning bestående af
både buske, træer, naturligt forekommende græsser og lignende, se Figur 2-4. For beskrivelse af
områdets naturbeskyttelse henvises til afsnit 2.9.
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Figur 2-3: Karlstrup Mosebæk fotograferet mod vest
fra en krydsende gangbro. De private matrikler er
beliggende til venstre i fotoet.

2.4

Figur 2-4: Foto af sti langs den nordlige brink taget
mod Køge Bugt i øst.

Område 2 - Beboelsesstrækning
Fra Karlstrup Mosebæk i nord til laguneområdet i syd strækker projektområde 2 sig. Området er
primært domineret af sandklitter med bevoksning samt hybenbuske langs de private matrikler og
enkelte træer og buske, se Figur 2-5.
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Figur 2-5: Generelt billede af område 2’s sammensætning med bevoksede klitter i forgrunden og
hybenbuske samt træer og buske langs de private matrikler.

Ud for hver af områdets veje er der tydelige stisystemer på tværs af klitterne skabt af personers
færden, desuden forekommer der ligeledes stier på langs af klitterne. Enkelte steder langs
strækningen er der etableret større og mere officielle stier med belægning af træplanker og
gummimåtter for den bredere offentligheds nemme tilgang til strandområderne, dette ses
eksempelvis ved Østre Strandvej og Duevej. Ved Østre Strandvej er klitrækken desuden afbrudt
af en beachvolley bane, se Figur 2-6 og Figur 2-7.

Figur 2-6: Adgangsti fra parkeringsareal til badebro,
stien er beklædt med træplanke og gummimåtte
belægning.
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Figur 2-7: Beachvolley bane i klitrækkerne ved
ishuset Strandløven.
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2.5

Område 3 – Lagunen
I området ned mod Solrød Kommunes sydlige grænse mod Køge Kommune findes et
laguneområde, se Figur 2-8. Grænsen mellem Solrød og Køge Kommune går ved Skensved Å, der
er beskrevet i et senere afsnit 2.8.3. Lagunen er mod Køge Bugt afgrænset af klitter og har en
åbning der afhængig af vind, strømforhold og bølger er åben mod bugten. På nordsiden og
vestsiden af lagunen udgøres området omkring lagunen af lavereliggende områder med
hybenbuske og bløde områder med siv, se Figur 2-9.

Figur 2-8: Laguneområde ved projektområde 3. Langs kysten er lagunen afgrænset af klitter.

Langs vestsiden af lagunen går en sti på ydersiden af beboelsesområdet. Stien varierer i størrelse
og beskaffenhed, fra en smal trampesti (ca. 0,5 m), til en bredere grus cykelsti se Figur 2-10.
Stien har flere navne blandt andet Strandstien og Hjertestien. I østlige ende af Søndre Strandvej
har Strandstien funktion som indkørsel for flere husstande. Langs store dele af stien er den
omkranset af træer og buske på begge sider
Området ved lagunen er klassificeret som Natura 2000 område, for yderligere beskrivelse af
naturbeskyttelse for området henvises til afsnit 2.9.
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Figur 2-9: Lavtliggende område ved lagunen. I
forgrunden ses beplantning af hybenbuske mens
man i baggrunden kan se sivene langs lagunen.
Fotoet er taget fra øst mod vest.

2.6

Figur 2-10: Eksempel på stisystemet på lagunens
vestside. På flere dele af strækningen langs stien er
der træer og buske på begge sider.

Område 4 – Vest for Strandvejen
Projektets sikringsområde 4 udgøres af udsatte ejendomme vest for Strandvejen. Området er
bymæssig bebyggelse af forskellig karakter. Ejendomme, der ligger lavere end de valgte
sikringskoter for Solrød Kommune vil opnå en positiv effekt af projektet.
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Figur 2-11: Ejendomme der opnår effekt af kystbeskyttelse på vestsiden af Strandvejen er beliggende i feltet
markeret med blåt.

Område 4 er forbundet med kystområdet gennem tre vandløb, der løber under Strandvejen. Fra
nord er dette:
•
Karlstrup Mosebæk
•
Solrød Bæk
•
Skensved Å
Vandløbene er beskrevet nærmere i afsnit 2.8. Krydsningerne af Strandvejen er vist i Figur 2-12
til Figur 2-13 samt krydsningen af Skensved Å der er vist i Figur 2-29.
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Figur 2-12: Vejbro ved Solrød Bæk

2.7

Figur 2-13: Vejbro ved Karlstrup Mosebæk

Terrænforhold
En overordnet beskrivelse af de eksisterende terrænforhold i hvert af de fire delområder er givet i
det nedenstående. Terrænkoterne skal ses i sammenhæng med de sikringsniveauer der er valgt.
Sikringsniveauerne er indledende bestemt i ref. [2], men er ændret i område 3 i den efterfølgende
proces med kommunen og repræsentanter for borgerne. De valgte vandstandsniveauer, der skal
sikres mod, er som vist nedenfor:
•
•
•
•

Område
Område
Område
Område

1:
2:
3:
4:

Ingen beskyttelse
kote 2,0 m
kote 2,5 m
kote 2,8 m

Vandstandsniveauerne er beskrevet nærmere i afsnit 3.4.
2.7.1

Område 1
Topografien i område 1 er illustreret på Error! Reference source not found.. Område 1 udgør
området nord for Karlstrup Mosebæk, markeret med rød linje. Området er generelt lavtliggende
med store områder, der ligger under kote 2,0 m. Der må derfor forventes at være forholdsvis
store områder der bliver oversvømmet i forbindelse med stormflod.
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Figur 2-14: Topografi i område 1 baseret på Danmarks Højdemodel

2.7.2

Område 2
Topografien i område 2 er illustreret i Figur 2-15. Terrænet ligger under kote 2,0 langs hele
kyststrækningen og særligt omkring Solrød Bæk er der store områder, hvor terrænet ligger lavt.
Klitterne foran beboelsesområderne har et niveau, der i middel ligger over kote 2,0, så disse
udgør på lange strækninger en naturlig barriere mod indtrængende havvand. Terrænniveauet
øges mod Strandvejen, så der langs denne på hovedparten af strækningen er et terrænniveau
over kote 2,8 m.
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Figur 2-15 Topografi baseret på Danmarks Højdemodel.

2.7.3

Område 3
Topografi for området er vist i Figur 2-16. Terrænniveauet i beboelsesområdet i område 3 er
generelt højere end i område 2. I den sydlige del af område 3 ligger terrænet dog lavt og med
direkte hydraulisk forbindelse til både lagunen og Skensved Å. Langs hele strækningen mod
lagunen er der lavtliggende områder i et smalt bælte langs lagunen. Der går en højderyg ned
gennem område 3 mellem strandvejen og lagunen, hvor terrænniveauet er over kote 2,8. I den
sydlige del af område 3 falder terrænet vest for højderryggen, så Strandvejen på dele af
strækningen ligger under kote 2,8.
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Figur 2-16 Topografi område 3

2.7.4

Område 4
Topografi for område 4 er givet i Figur 2-17. I område 4 vest for Strandvejen er der store
områder, hvor terrænniveauet ligger under 2,8 m. De lavtliggende områder er i såkaldt hydraulisk
forbindelse med Køge Bugt gennem de tre vandløb, der løber fra kysten ind i område 4. Dette er:
Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å. Fra åerne kan der i forbindelse med
højvandssituationer/stormflod løbe vand ind i lavningerne i område 4, idet åer og lavningerne
kommer til at fungere som strømningsveje. Selve Strandvejen ligger generelt over kote 2,8, men
der er identificeret fire steder langs Strandvejen, hvor der er direkte hydraulisk forbindelse fra
kysten og til området bag Strandvejen. Disse består af de tre områder, hvor vandløbene krydser,
samt et lille område i enden af Holmehusvej. Dette er vist i Error! Reference source not found.
til Error! Reference source not found.. Ved Holmehusvej er terrænet i 2,7 m, hvor denne
møder Strandvejen, mens de øvrige områder er forbundet gennem vandløbene, samt ved Solrød
Bæk og Mosebækken også over terræn i afgrænsede områder omkring vandløbene
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Figur 2-17 Topografi for område 4
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Figur 2-18 Kritisk punkt imellem Karlstrup Mosebæk
og område 4

Figur 2-19 Kritisk punkt imellem Solrød Bæk og
område 4

Figur 2-20 Kritisk punkt imellem Skensved Å og
område 4

Figur 2-21 Kritisk punkt imellem Holmehusvej og
Solrød Strandvej
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2.8

Vandløb
Som beskrevet i afsnit 2 krydser tre vandløb igennem området for kystbeskyttelse i Solrød
Kommune. I område 1 udløber Karlstrup Mosebæk, i område 2 udløber Solrød Bæk, mens
Skensved Å har sit udløb i område 3. For hvert af de tre vandløb er de gældende regulativer
angivet på Solrød Kommunes hjemmeside, ref [1]. Fælles for alle tre vandløb gælder det, at de vil
blive påvirket af den fremtidige kystbeskyttelse og som led i kystbeskyttelsen skal de sikres mod
højvandssituationer i Køge Bugt. Det er derfor nødvendigt at forholde sig til vandløbenes
karakteristika og regulering.
Ændringer af vandløbet skal jf. vandløbsregulativet godkendes af vandløbsmyndigheden jf.
vandløbslovens § 47. Det er af Solrød Kommune oplyst at vandløbene ikke må rørlægges som led
i kystbeskyttelsestiltaget.

2.8.1

Karlstrup Mosebæk
Den del af vandløbet Karlstrup Mosebæk, der er beliggende på Solrød Kommunes arealer starter
ved kommunegrænsen mellem Greve og Solrød på matrikel nr. 18i ved Karlstrup og har derfra sit
løb mod Køge Bugt, hvori den udmunder ca. 1800 m senere [3].
Karlstrup Mosebæk løber igennem område 1 af dette kystbeskyttelsesprojekt fra Strandvejen i
vest, langs Trylleskovens sydlige afgrænsning og mod bugten i øst. Bækken fungerer i sit forløb,
som en naturlig barriere imellem det grønne område Trylleskoven og beboelsesområdet
beliggende syd for denne.
Hvor Karlstrup Mosebæk passerer Karlstrup Strandvej (cirka i stationering 1420) sker dette som
en rørlægning i 2 x Ø140 rør. Følgende karakteristika er angivet i regulativet:
Fra st. 1420 til 1446:
•
Bundkote faldende fra -0,4 m til -0,53 m (DNN) (-0,48 m til -0,61m
DVR90)
•
Fald faldende fra 1,9-0,6 ‰
•
Rørdimension (cm) 2 x 140 cm
Som det ses af Figur 2-22 og Figur 2-23, er Karlstrup Mosebæk afgrænset af spuns langs
åbrinkerne på den del af vandløbet, der bevæger sig på tværs af stranden i bækkens østlige ende.
Udløbsbygværket starter ved ca. station 1762 jf. vandløbsregulativet og fortsætter til udmunding i
station 1797, ved station 1768 krydses vandløbet af en gangbro. For den del af vandløbet er
følgende karakteristika angivet:
Fra st.
•
•
•
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1762 til 1797:
Bundkote -0,59 m (DNN) (-0,67 m DVR90)
Fald 0,0 ‰
Bundbredde 330 cm ved start bygværk, 285 cm på resterende del af
strækningen
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Figur 2-22: Gangbro over Karlstrup Mosebæk i
stationering 1768 m. Broen er funderet på separate
betonfundamenter bag spunsvæggen.

2.8.2

Figur 2-23: Spunstrug ved udløb af Karlstrup
Mosebæk igennem strandarealet. Spunsen er
afsluttet med træhammer.

Solrød Bæk
Solrød Bæks startpunkt (station 0) er et Ø95 cm rørudløb beliggende i skel mellem matrikel nr.
1b og 26 af Ulvemosen. Herfra løber bækken til endepunktet i stationering 7117, der defineres
som udløbet i Køge Bugt. Solrød Bæk er reguleret i hele sit forløb, herunder er ca. 9% af
vandløbet rørlagt (605 m). [4]
På hele projektområdet af Solrød Bæk løber vandløbet igennem beboelsesområder. Ved Solrød
Strandvej krydses vandløbet af en vejbro, ved denne vejbro har bækken følgende karakteristika:
Fra st. 6613 til 6661:
•
Bundkote faldende fra 0,03 m til -0,14 m (DNN) (-0,05 m til -0,22 m
DVR90)
•
Fald 0,6 ‰
•
Bundbredde 300 cm
Ved udløb igennem strandarealet løber vandløbet i et spunstrug samt krydses af en gangbro, se
Figur 2-26. Ved udløbet gennem strandarealet har vandløbet følgende karakteristika:
Fra st.
•
•
•
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Bundkote -0,25 m (DNN) (-0,33 m DVR 90)
Fald 0,0 ‰
Bundbredde 250 cm
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Figur 2-24: Solrød Bæk set fra gangbroen og mod
vest.

Figur 2-25: Solrød Bæk forløber i spunstrug på tværs
af strandarealet til udløb i Køge Bugt.

Figur 2-26: Gangbro i beton udført på egne
betonfundamenter.

Figur 2-27: Spunstrug afsluttet med træhammer.

Doc ID 1100034238-1758968339-1

20/74

2.8.3

Skensved Å
Solrød Kommune afgrænses mod syd af Skensved Å, der således udgør kommunegrænsen
mellem Solrød og Køge Kommuner. Regulativet angivet på Solrød Kommunes hjemmeside er
gældende fra åens fastsatte station 0 beliggende 45 meter opstrøms skellet mellem matrikel nr.
4c og 4b af Store Ladager by, Ejby sogn, til udløbet i Køge Bugt ved ca. stationering 9400 m, ref.
[5].
Ved Københavnsvej krydser en vejbro Skensved Å, denne er i regulativet beskrevet som
beliggende i station 8919 til 8956 og er en 34 m bred kampestensbro med to hvælvede underløb
og slug á 4 m bredde, se Figur 2-29. Nærmeste registrering af åens karakteristika er angivet ved
station 8958 ved ref. [6]:
Station
•
•
•

8958:
Bundkote -0,32 m (DVR90)
Fald 1,14 ‰
Bundbredde 650 cm

Ved besigtigelsen af åerne var kun det ene underløb synligt, idet det andet formodes at være
dækket af rørskov. I særeftersynsrapport, ref. [7], er det konstateret, at der er uønsket
bevoksning langs fløje og skråningsbund langs vandløb, samt at det nordlige gennemløb er
tilstoppet af tykt dyndlag. Det antages i det følgende, at dette bliver udbedret.

Figur 2-28: Til venstre i udklippet fra Krak.dk ses Københavnsvej, Skensved Å krydser under Københavnsvej og
har sit udløb i lagunen til højre på figuren.

Fra krydsningen ved Københavnsvej har Skensved Å sit udløb til området benævnt lagunen. Åen
har frit løb langs denne strækning, se Figur 2-28. Ved åens udløb til lagunen i station 9400 m har
åen følgende karakteristika, ref. [6]:
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Fra st.
•
•
•

9086 til 9400:
Bundkote faldende fra -0,47 m til -0,63 m (DVR 90)
Fald 0,5 ‰
Bundbredde 650 cm

Figur 2-29: Skensved Å og broen hvorpå
Københavnsvej krydser åen, her fotograferet på
vejens østlige side og stående i Køge Kommune. Bag
træerne til højre i fotoet er private haver.

2.9

Figur 2-30: En af de private matrikler beliggende ned
til Skensved Å.

Miljø
I Solrød Kommune er dele af kyststrækningen defineret som ”særlige naturtyper”, der er
underlagt beskyttelse. Da projektområdet, hvori der skal udføres kystbeskyttelse er
sammenfaldende med disse områder, skal der i forbindelse med udførelse af
kystbeskyttelsestiltaget ansøges om tilladelse til udførelse af dette hos relevante myndigheder.

Forud for nærværende projektforslag er der udført konsekvensvurderinger samt
gennemført sammenligning af de foreslåede løsningers påvirkning af naturområderne,
ref. [8], [9], [10]. Langs beboelsesområdet ved lagunen (område 3) er der i [2]
foreslået etablering af et landdige. Den løsning er der ikke gennemført
konsekvensvurdering for og der bør derfor i et efterfølgende detailprojekt udføres de
relevante undersøgelser af løsningernes påvirkning på områder underlagt
naturbeskyttelse
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Som det ses af Figur 2-31, er der flere typer af naturbeskyttede områder indenfor projektets
afgrænsning. I område 2 vil kystbeskyttelsestiltaget ligge tæt på områder med strandeng, samt
ved Karlstrup Mosebæk tæt på områder med overdrev, mose og hede. I område 3 vil et landdige
langs beboelsesområdet skulle udføres i Natura 2000 Habitatområder samt områder med
strandeng og overdrev. For alle tre områder gælder det at tiltag skal udføres i/langs beskyttede
vandløb beskrevet i afsnit 2.8.
Strandeng, overdrev og hede er underlagt Solrød Kommune og en dispensation skal indhentes her
for udførelse af kystbeskyttelsen.
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Figur 2-31: Områder underlagt naturbeskyttelse er angivet med skraveringer i luftfoto herover.
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3.

PROJEKTERINGSBASIS

3.1

Levetid
Anlægskonstruktionerne, herunder sluser, spunsvægge, betonmur, mm. designes generelt for en
levetid på 50 år.
Diger designes som udgangspunkt også for en levetid på 50 år, men dimensioneres således, at
den forventede levetid overstiger de ovenfor angivne levetider under antagelse af, at der udføres
almindeligt vedligehold i form af græsslåning og jordpåfyldning efter behov.

3.2

Koordinatsystem og vertikalt referenceniveau
I projektet angives koordinater ift. koordinatsystemet UTM32/ETRS89. Nøglekoordinater for
spunsvæg, sluser m.m. er angivet i tegningsmaterialet.
I projektet er koter angivet ift. system DVR90.
Koordinater og koter er angivet i meter (m) uden angivelse af referencesystem.

3.3

Eksisterende terrænforhold
Det geografiske grundlag for nærværende projektforslag og den fremadrettede projektering er
DHM – Danmarks Højdemodel og Matrikeldata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
(ref. [11]).

3.4

Højvande og stormflod
Systematiseret måling af vandstanden for Køge Havn har fundet sted i lidt over 60 år, hvilket
generelt set er af tilstrækkelig længde til at estimere højvande med returperioder på 50 og 100
år. Disse data anvendes i Kystdirektoratets statistik for højvandsstigninger som givet i Error!
Reference source not found.. Hvis man betragter returperioder på over 100 år kan det ikke
anbefales at anvende denne statistik.
Tabel 3-1 Statistisk vurdering af vandstand ved Køge havn fra kystdirektoratet [12]

Statistik for vandstand i Køge havn
Returperiode [år]
20
50
100
Vandstand [m DVR90]
1,46 1,54 1,59
Der er udført flere relevante studier, relateret til højvandsstigninger og stormflod omkring Køge
Bugt, der beskriver de mest sandsynlige scenarier for fremtidige højvandshændelser. I en
detaljeret rapport udført for Københavns Kommune, ref. [13], er der indsamlet data med
målinger fra DMI, kystdirektoratet og suppleret med enkeltstående historiske hændelser og
beretninger fra Køge Bugt og den øvrige del af den vestlige Østersø. De højeste registrerede
vandstande, som er blevet målt i Køge Bugt, er illustreret i Tabel 3-2.
Tabel 3-2: Største historiske stormflodshændelser samt nyere hændelser registreret i Køge

Stormflod
13. november 1760
12.-13. november 1872
30.-31. december 1904
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Vandstand
[m] DVR90
3,66
2,86
2,20
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4.-5. januar 2017
17. januar 1992

1,57
1,51

2. december 1986

1,48

Der er de sidste ca. 60 år blevet målt vandstande i Køge Havn. Der er i denne periode ikke målt
vandstande i samme størrelsesorden, som dem der er indhentet fra historiske observationer. Den
højeste registrerede vandstand i Køge bugt fandt sted i år 1760 med en vandstand på 3,66 m,
ref. [13] . Denne måling og andre af de største ekstremværdier tilegnes det særlige fænomen for
Østersøen, hvor en vedvarende vind af storm- eller orkanstyrke presser vandmasserne ind i den
Botniske bugt. Når vinden så aftager i kraft, eller i mere ekstreme tilfælde, hvor vinden vender,
medfører dette at de store vandmasser bliver ført tilbage til Østersøen og forårsager de højest
registrerede stormfloder igennem tiderne. Højvandssituationerne i Køge Bugt kan deles op i tre
forskellige typer af højvandssituationer, ref. [2]:
1. Almindelig eller kraftig pålandsvind. Dette giver moderate højvandssituationer i Køge
Bugt, typisk kun omkring 1,0 m højvande
2. Den ovenfornævnte beskrevne situation, hvor man får et ”tilbageskvulp” fra den Botniske
Bugt, som følge af ophør af en kraftig vestenstorm. Dette kan også kaldes en ”stille
stormflod”, da der ikke er nogen vind der ledsager højvandet. Dette kan typisk give
højvande på 1,5 m. Den seneste registrerede stormflod af denne type er fra januar 2017,
hvor vandstanden i Køge Havn nåede op på 1,64 m.
3. De mest ekstreme højvandssituationer ses, når tilbageskvulpet fra den Botniske Bugt
ledsages af en Østenstorm, som følge af at vinden vender fra vestenstorm til østenstorm.
Dette var situationen under den meget omfattende stormflod i 1872, hvor vandstanden i
Køge nåede 2,86 m samt den ovennævnte højest registrerede situation i 1760 med en
vandstand i 3,66 m.
Detaljerede og præcise målinger fra nyere tid, samt inddragelse af de historiske registrerede
hændelser, er derfor nødvendig for at have et solidt grundlag for estimering af sandsynligheden
for ekstremvandstande i Køge Bugt. En samlet kombineret statistik, der baserer sig på hele dette
datagrundlag er givet i ref. [13]. Ekstremværdier fra denne statistik, med gentagelsesperioder på
op til 10.000 år er gengivet i Tabel 3-3.
Tabel 3-3 Samlet statistik og gentagelsesperioder for højvande i Køge bugt [13]
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Det skal endvidere bemærkes, at højvandssituationerne i Køge Bugt tilegnes flere forskellige
fænomener, der ikke nødvendigvis er statistisk afhængige. Der ses væsentlig forskellige estimater
på stormflodsvandstande afhængig af om man kun anvender de nyere data fra
vandstandsmåleren i Køge Havn eller om man medtager historisk registrerede vandstande og
tager højde for at der er tale om forskellige fænomener.
På baggrund af ref. [13] er vandstande med 200, 300 og 1000 års returperiode bestemt som vist
i Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Statistisk vurdering af vandstand i Køge Bugt baseret på [13]

Statistik for vandstand i Køge havn
Returperiode [år]
200 300 1000
Vandstand [m DVR90]
2,50 2,80 3,76

3.5

Klimabetinget vandstandsstigning og landhævning
Den klimabetingede vandstandsstigning er afhængig af mange faktorer og udgør en kompleks
beregning, der er forbundet med relativ stor usikkerhed i forhold til fastsættelse af den fremtidige
vandstand. DMI har udført en statistisk vurdering af de mest sandsynlige scenarier, som
illustreret i Figur 3-1. Den sorte linje illustrerer middelværdien, mens det grønne og blå areal
illustrerer usikkerheden omkring vandstandsstigningerne i henholdsvis verden og Danmark.
Landhævningen i den østlige del af Danmark udgør en modvirkende effekt til de stigende
vandstande, dog kun i et begrænset omfang. Landhævningen er illustreret i Figur 3-2 for hele
Danmark, hvor Køge bugt befinder sig i et område med 1.2 til 1.4 mm landhævning om året.

Figur 3-1 DMI’ s forventede vandstandsstigning som følge af
klimaforandringer, når der ses bort fra landhævning. Den
sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og blå
areal viser usikkerheden henholdsvis globalt og omkring
Danmark. [15]

Figur 3-2 Absolutte rater for landhævning i Danmark [14]

Data for de vertikale land- og vandstandsændringer kan bruges til at skaffe sig et overblik, over
de fremtidige absolutte vertikale landbevægelser ved Køge bugt. En sammenfatning er illustreret i
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Tabel 3-4, hvor påvirkningen af landhævningen og vandstigningen sammenholdes, for derefter at
bestemme de mulige scenarier for vandstanden 50 år ude i fremtiden. Den forventede
vandstandsstigning fra 2020 til år 2070 er forventet at være på ca. 30 cm, hvilket der skal tages
højde for i projekteringen kystbeskyttelse.
Tabel 3-5 Landhævning og klimabetinget vandstandsstigning, samt scenarier for den absolutte
vandstandsændring som funktion af en kombination af landhævningen og den klimabetingede
vandstandsstigning

Vandstandsstigning og landhævning fra 2020 til 2070
Landhævning
Vandstandsstigning
Vandstandsændring

Min
6.0 cm
15.5 cm

Middel
Maks
6.5 cm
7.0 cm
39.5 cm 61.0 cm
Scenarier
Optimale Forventet Værste
8.5 cm
33.0 cm 55.0 cm

Ud fra de samlede data kan der skabes et overblik over de nuværende og fremtidige højvande,
som følge af stormfloder og klimabetingede vandstandsstigning, samt landhævning. Dette
illustreres i Figur 3-3, hvor vandstanden for gentagelsesperioder fra 1 til 1000 års hændelser er
givet med år 2020 og 2070 som referencer. Der bemærkes, at på grund af den klimabetingede
vandstandsforøgelse, vil ekstreme vandstande som følge af stormflod være forøget ude i
fremtiden.

Vandstand [cm DVR90]

600
500
400
300
200

statistik år
2020
statistik år 2070

100
0
1

10

100

1000

Gentagelsesperiode [år]

Figur 3-3 Nuværende statistik af vandstanden for 2020 sammenlignet med fremskreven statistik for år 2070

3.6

Bølgeforhold
Bølgeforholdene langs kysten ved Solrød er estimeret ud fra Rambølls numeriske model for
Østersøen, som beskriver 10 års relevant bølgedata. For at skabe et overblik over
bølgeforholdene, i en position ud for Solrød Strand på ca. 8 m vanddybde, er en bølgerose
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illustreret i Figur 3-4. Bølgerosen viser den procentvise fordeling af bølger i forhold til retning og
signifikant bølgehøjde.

Figur 3-4 Bølgerose fra Køge Bugt ud for Solrød Strand

De indgående bølger kommer primært fra en syd-østlig retning, på tværs af den eksisterende
kystlinje. De største værdier for den signifikante bølgehøjde i 10 års perioden er på 1,5 m. En
signifikant bølgehøjde på 1,5 m og peak bølgeperiode på Tp = 7-8 s, vurderes derfor at svare
omtrent til en 10 års hændelse. Disse bølgeparametre kan anvendes til at vurdere effekten af en
10 års hændelse, og påvirkningen på den eksisterende kystlinje i form af bølgeopløb og erosion.

3.7

Designvandstand
Designvandstanden varierer mellem de forskellige områder. Nedenfor er designvandstande for
hvert område beskrevet. De endelige sikringskoter vil også indeholde et bølgetillæg, for at sikre
mod bølgeoverskyl. Dette tillæg afhænger af de enkelte konstruktionstyper, og er beskrevet
under de enkelte kystbeskyttelsestiltag i afsnit 5 - 7.

3.7.1

Område 2
Område 2 sikres mod en vandstand i kote 2,0 m, hvilket er en bibeholdelse af niveauet bestemt i
ref. [2]. Vandstanden svarer til en statistisk 100 års hændelse, hvis det beregnes ud fra
Kystdirektoratets højvandsstatistikker tillagt 50 års havvandsstigning på 30 cm og et statistisk
usikkerhedstillæg (se Tabel 3-6).
Tabel 3-6:Designvandstand i område 2

Vandstand

3.7.2

100-års vandstand
Tillæg for usikkerhed

1,6 m
0,1 m

Tillæg for havvandsstigning
Designvandstand samlet

0,3 m
2,0 m

Område 3
I område 3 sikres mod en vandstand i kote 2,5 m, hvilket er øget i forhold til ref. [2].
Vandstanden svarer til en statistisk 200 års hændelse beregnet ud fra statistikken der tager højde
for historiske højvandstande (se Tabel 3-6). Der er ikke lagt et tillæg for havvandsstigning, men
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det er besluttet, at højvandssikringskonstruktionerne udføres, så de kan forhøjes med
klimatillægget på 30 cm, uden yderligere arealudlæg.
Tabel 3-7:Designvandstand i område 3

Vandstand

3.7.3

200-års vandstand
Tillæg for havvandsstigning

2,5 m
0,0 m

Designvandstand samlet

2,5 m

Område 4
Område 4 sikres mod en vandstand i kote 2,8 m, hvilket er en bibeholdelse af niveauet bestemt i
ref. [2]. Vandstanden svarer til en statistisk 200 års hændelse beregnet ud fra statistikken der
tager højde for historiske højvandstande tillagt 50 års havvandsstigning på 30 cm (se Tabel 3-8
Tabel 3-8:Designvandstand i område 4

3.8

200-års vandstand

Vandstand
2,5 m

Tillæg for havvandsstigning
Designvandstand samlet

0,3 m
2,8 m

Geotekniske forhold
Der er til nærværende projekt ikke gennemført geotekniske boringer og skitseprojektering og
vurderinger er således baseret på tilgængelig viden.
Kyststrækningen ved Solrød strand strækker sig fra et ferskvandsområde ved Trylleskoven mod
nord til et beskyttet barrieresystem mod syd. Området er placeret på et lavtliggende strandareal,
som tidligere har været havdækket idet stenalderhavets kystlinje nåede op til +2,5. Der blev i
denne periode afsat marine sand- og grus-aflejringer i form af datidens strandvold. Herunder
findes tørv og gytjehorisonter fra datidens strandenge. Efter havet igen trak sig tilbage er de
marine aflejringer blevet dækket af marint sand og flyvesand.
Der ses på kateringskortet i Figur 3-5 (aflejringstyper i den øverste 1 m), at området er præget af
kystnære aflejringsprocesser domineret af marint- og flyvesand i den øverste meter. Der ses
ligeledes hvordan der på strækningen skæres å-løb, i starten af diget ved den nordlige del, på
midten samt i den sydligste del af diget. Der ses på kateringskortet hvordan disse områder er
domineret af postglacialt ferskvandsmateriale.
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Figur 3-5: Kateringskort over området ved Solrød strand. Den røde linje viser placering af den overordnede
sikringslinje. De grønne farver repræsenterer postglaciale ferskvandsaflejringer, de gule flyvesand, de grå
marint sand og de brune moræneler.

Et studie af de nærliggende boringer giver information omkring jordartsfordelingen under den
første meter. Til brug for indsamling af geotekniske boringer i området er GEUS Database samt
Rambølls egen database anvendt.
Mod nord startes diget ved et å-løb. Her findes en boring i GEUS databasen, som beskriver 1
meter postglacial gytje i toppen efterfulgt af glacialt moræneler fra 1-9 m.u.t. Et lag med
smeltevandssand fra 9-10,5 m.u.t. efterfulgt af moræneler fra 10,5-17 m.u.t. Kalken træffes i 20
m.u.t.
Området ved Spurvevej 10 er beskrevet i en mindre projektundersøgelse hvor to boring til hhv. 3
og 4 m.u.t.er udført. Der er i boringerne fundet marint sand til 2 m.u.t efterfulgt af senglacialt
nedskreds sand fra 2 m.u.t til 3 m.u.t hvorefter moræneler ses fra 3 m.u.t til bund boring i 4
m.u.t.
En anelse længere mod syd ved Spættevej 28 ses, at det marine sandlag tager til i tykkelse og
ses fra terræn til 5,5 m.u.t. hvorefter moræneaflejringer træffes fra 5,5 m.u.t.
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Den sidste sydlige del af strækningen er ikke særlig godt repræsenteret af boringer og viden
omkring geologien her er sparsom. Der ses dog nogle boringer på modsatte side af Gl. Køge
landevej ved den sydligste del af strækningen. Der ses i disse boringer af der er fyld og tørv til 2
m.u.t. hvorefter der træffes senglacialt flydejords ler til 3,5 m.u.t. Der ses moræneler fra 3,5-10
m.u.t.
3.8.1

Supplerende geoteknik
Ovenstående beskrivelse af områdets geoteknik er udarbejdet på baggrund af indsamlede
boreprofiler fra GEUS og Rambølls database. Placeringen af de nærmeste boringer kan se af
nedenstående Figur 3-6.

Figur 3-6: Knappenåle og ringe på ovenstående udklip fra Google Earth markerer henholdsvis Rambøll’s og
GEUS’s boringer.

Som det ses af Figur 3-6 er det geotekniske grundlag for projektområdet yderst sparsom. Det vil
som led i en senere projektfase være nødvendigt at udføre supplerende geotekniske
undersøgelser. De supplerende undersøgelser skal primært udføres for områder, hvor
kystbeskyttelsen udføres som en digeløsning samt ved anlægskonstruktionerne, der består af
slusebygværker, spunsvæg og betonmur, se Figur 3-7.
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Figur 3-7: Udklip fra Google Earth visende projektområdet, blå linjer indikerer områder med diger og
spunsvæg, gule prikker indikerer anlægskonstruktioner til afspærring af å-løb ved højvandssituationer.

På strækningen langs Karlstrup Mosebæk, der afgrænser den sydlige del af Trylleskoven, vil
stormflodsbeskyttelsen bestå af en spunsvæg. For dette område har det ikke umiddelbart været
muligt at identificere nærliggende boringer, der kan anvendes til detailprojektering af
spunsvæggen. Ligeledes skal der udføres en aflukningsmekanisme på tværs af åen, der kan
aktiveres ved højvandsituationer. Da en sådan anlægskonstruktion vil være af en vis størrelse og
tyngde er det vigtigt at have et godt kendskab til de underliggende jordlag for at kunne udføre en
fornuftig fundering af konstruktionen.
Det samme gør sig gældende længere mod syd hvor Solrød Bæk har sit udløb på tværs af den
nuværende strand. I den fremtidige kystbeskyttelse vil det ligeledes være nødvendigt at etablere
et bygværk således at højvande fra Køge Bugt kan brede sig op i Solrød Bæk. Derfor er det også
her nødvendigt at udføre supplerende geotekniske undersøgelser for fastlæggelse af
jordbundsforhold.
Endelig er der i område 3 – Lagunen, stor nødvendighed for supplerende geotekniske
undersøgelser. Området er jævnfør ovenstående geotekniske beskrivelse meget lidt beskrevet i
det geotekniske grundlag. Efter det sparsomme grundlag, der er tilstede for området, samt
kateringskort, er der i denne del af projektområdet truffet tørv og gytje. Tilstedeværelse af
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blødbundsområder kan besværliggøre udførelsen af et dige igennem området samt udførelsen af
en sluseløsning for aflukke af Skensved Å. Det anbefales, at der samarbejdes med Køge
Kommune om den del af strækningen der er beliggende langs Skensved Å således at overlap i
udførelse af geotekniske boringer undgås.
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4.

HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDE 1
Område 1 består af det grønne areal Trylleskoven, et naturområde med skov og buske, samt
beskyttet natur i form af eng. Dette område er den nordligste del af projektområdet, uden kritisk
infrastruktur eller beboelse, der kræver beskyttelse under en eventuel stormflod. Den sydlige del
af Trylleskoven er afgrænset af Karlstrup Mosebæk, der samtidig markerer skillelinjen til område
2. Sikringen langs bækken er planlagt på den sydlige brink af bækken, der grænser op til område
2, for at beskytte det bagvedliggende beboelsesområde. Da område 1 er et naturområde, der ikke
indeholder værdier, som skal beskyttes i henhold til kystbeskyttelsesloven, er der således ikke
taget nogle beskyttelsestiltag for område 1.

Gangbro over
Karlstrup Mosebæk
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5.

HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDE 2

5.1

Beskyttelseslinje
Område 2 dækker kyststrækningen øst for Strandvejen fra Karlstrup Mosebæk i nord til
Ventegodtsvej i syd. Det primære sikringsprincip i området er forstærkning af eksisterende klitter
mod Køge Bugt, samt etablering af tværgående landværts diger/kystsikringskonstruktioner mod
nord og syd. Hvor klitterne krydser Solrød Bæk etableres et højvandslukke i bækken.
Højvandssikringen af område 2 består således af følgende kystsikringselementer:
•
•
•
•

Forstærkning af klitter
Spunsvæg og opfyldning mod Karlstrup Mosebæk
Tværdige ved Ventegodtsvej
Højvandssluse i Solrød Bæk

Forstærkningen af klitterne består i at sikre et minimum niveau af klitterne (sikringsniveauet)
over hele kyststrækningen i område 2. Sikringsniveauet skal være overholdt over en klitbredde på
20m for at være tilstrækkelig effektiv, ref. [2]. Forstærkningen af klitter starter ved Karlstrup
Mosebæk og fortsætter langs beskyttelseslinjen mod syd langs de eksisterende klitter og følger
topniveauet af disse til den sydlige ende af område 2, hvor klitterne støder op til et nyt tværdige,
der går ind mod land. Tværdiget tilsluttes højvandssikringen af område 3 ud for Granvej. Mod
nord sluttes klitterne til en spunsvæg, der etableres på sydsiden af Karlstrup Mosebæk.
Spunsvæggen etableres langs bækken og føres til et punkt, hvor terrænet er over sikringskoten. I
Solrød Bæk, der ligger midt på klitstrækningen, etableres en højvandssluse, hvor klitten krydser
bækken. Beskyttelseslinjen er vist i Figur 5-1.
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Figur 5-1: Oversigtskort med beskyttelseslinje i område 2

5.2

Sikringsniveau

5.2.1

Vandstand
Designvandstanden i område 2 er kote 2,0 som beskrevet i afsnit 3.7.
Kystsikringen udbygges successivt så sikringen i udgangspunktet inkluderer
stormflodsvandstanden og 10 cm af havvandsstigningen på i alt 30 cm, og efterfølgende
udbygges med 10 cm per 10 år til de fulde 50 års havvandstillæg er opnået. Dermed vil
sikringsniveauet gradvist tilpasses den forventede klimabetingede havvandsstigning. Fordelen ved
denne fremgangsmåde er, at man løbende vil kunne vurdere effekten af havvandsstigningen, og
hvis denne overstiger den forventede, er der mulighed for at udbygningen tilpasses denne.
Desuden vil den naturlige udbygning af klitterne kunne blive udnyttet. Udbygningen opnås
således ved en kombination af de naturlige processer og vedligeholdelsesfodring af klitterne.

5.2.2

Bølgeopløb
I stormflodssituationer vil klitterne være direkte eksponeret for bølger og der skal derfor lægges
et bølgetillæg til vandstanden for at forhindre bølgeoverskyl og medførende gennembrud af
klitterne. Der er udført en analyse af det nødvendige bølgetillæg, som er beskrevet i en
selvstændig rapport, ref. [16]. Den nødvendige klithøjde, er analyseret ved modellering af
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erosion og overskyl af klitterne i området. I modellen er der varieret på vandstand og klithøjde.
For hver situation er erosionen bestemt ud fra bølgeforhold, der er repræsentative for en
stormflodssituation. Den resulterende beregnede erosion, samt hvorvidt der er gennembrud af
klitterne er vist i Tabel 5-1. Resultaterne fra modellen viser, at forskellen mellem højdekoten af
klinten og vandstanden, skal udgøre mindst 0,4 m for at undgå gennembrud.
Tabel 5-1 Modelresultater af gennembrud for forskellige scenarier af vandstande og klithøjder, med signifikant
bølgehøjde Hs = 1,5 m og peak periode Tp = 7 s, ref. [16]

1

Vandstand
(m DVR90)
2,0

Klithøjde
(m DVR90)
2,0

Tilbagerykning/erosion af
krone (m)
-

2
3

1,7
1,6

2,0
2,0

4

Ja
Nej

4
5

2,0
2,0

2,2
2,3

-

Ja
Ja

6
7

2,0
1,7

2,4
2,1

6
8

Nej
Nej

8

1,8

2,2

7

Nej

Scenario

Gennembrud
Ja

Ved bestemmelsen af bølgetillægget er et mindre bølgeoverskyl accepteret, idet klitterne pga. den
store bredde antages at kunne absorbere en del af overskyllet ved nedsivning. Bølgetillægget er
således beregnet ud fra, at der skal være tilstrækkelig højde til at forhindre, at der sker et
gennembrud som følge af erosion af top og bagsiden af klitterne grundet bølgeoverskyllet.

5.2.3

Sammenfatning af sikringsniveauer i område 2
Sammenfattende fås følgende sikringsniveauer for højvandssikringen.
Klitter og dige
Sikringsniveau er vist i nedenstående tabel.
Tabel 5-2: Sikringsniveau for klitter. Tal i parentes er for havvandsstigning på 50 års sigt, der er endemålet,
mens tal i kursiv er for havvandsstigning på 10 års sigt, som projektet lægger ud med

Vandstand
Designvandstand
Ændring af initial højde som senere udbygges
successivt

2,0 m DVR90
-0,2 m

Tillæg for bølgeopløb
Sikringsniveau samlet

0,4 m
2,2 m DVR90 (2,4 m DVR90)

Tværdige
Tværdiget ligger beskyttet for bølgepåvirkning bag ved klitterne. Der tillægges således ikke noget
bølgetillæg, ligesom de bygges i fuld højde uden successiv udbygning.
Tabel 5-3: Sikringsniveau for klitter. Tal i parentes er for havvandsstigning på 50 års sigt, der er endemålet,
mens tal i kursiv er for havvandsstigning på 10 års sigt, som projektet lægger ud med

Designvandstand
Ændring af initial højde som senere udbygges
successivt
Tillæg for bølgeopløb
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Sikringsniveau samlet

2,0 m DVR90

Højvandslukke i Solrød Bæk
Højvandslukket i Solrød Bæk designes for hele klimatillægget (havvandsstigningen). Der vil være
et bølgeoverskyl i designsituationen med bølgetillægget på 0,4 m, men da slusen har en lille
bredde og da bækken opstrøms for slusen kan magasinere de vandmængder, der skyller over
slusen, er dette acceptabelt. Sikringsniveau er vist i nedenstående tabel.
Tabel 5-4: Sikringsniveau for højvandslukke i Solrød Bæk

Designvandstand

Vandstand
2,0 m DVR90

Ændring af initial højde som senere udbygges
successivt
Tillæg for bølgeopløb

0,0 m

Sikringsniveau samlet

2,4 m DVR90

0,4 m

Spunsvæg mod Karlstrup Mosebæk
Spunsvæggen vil, hvor den møder klitten designes med det fulde bølgetillæg på 0,4 m, men
højden vil aftage landværts, da der ikke vil være nogen bølgepåvirkning fra bækken.
Sikringsniveau er vist i nedenstående tabel.
Tabel 5-5: Sikringsniveau for spunsvæg mod Karlstrup Mosebæk

Vandstand

5.3

Designvandstand
Ændring af initial højde som senere udbygges
successivt

2,0 m DVR90
0,0 m

Tillæg for bølgeopløb
Sikringsniveau samlet

0,0 - 0,4 m
2,0 - 2,4 m DVR90

Forstærkning af klitter
De eksisterende klitter forstærkes ved sandfodring, så der opnås et sikringsniveau i kote 2,2 m
over en bredde på 20 m (sikringszonen), på hele strækningen mellem Karlstrup Mosebæk i nord
og strandområdet ud for Ventegodtsvej i syd. Bredden af sikringszonen på 20 m er indledende
bestemt i ref. [2] og det er valideret i ref. [16] at en bredde på 20 m er tilstrækkelig i forhold til
erosion af klitterne i stormflodssituaitioner.
Strækningen, hvor klitterne forstærkes har en længde på 2700 m og tilsluttes en nyetableret
spunsvæg langs Karlstrup Mosebæk i nord, samt til et nyetableret tværdige i syd. De eksisterende
klitter forstærkes ud fra en defineret linjeføring af højvandsbeskyttelsen, hvor det 10 m på hver
side af centerlinjen sikres, at der mindst er en klithøjde i kote 2,2 m. Derudover sikres, at der på
den søværts side af dette område er en hældning på maks. 1:10 og på landværts side er en
hældning på maks. 1:6. Dette er for at sikre stabilitet og begrænse bølgeopløb på klitterne.
Det 20 m bredde område på toppen af klitten, sikringszonen, udgør den primære
højvandsbeskyttelse. Området fremgår af tegn. SOL-P-TH-1210 til SOL-P-TH-1230. Hele dette
område beplantes med hjælme (Ammophila arenania), der skal begrænse erosionen af klitterne.
Eksisterende beplantning bibeholdes, men i områder uden bevoksning samt i områder, hvor der
fodres med sand, ny beplantes med hjælme.
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Områder, der skal sandfodres for at opnå det rette sikringsniveau, fremgår af tegn. SOL-P-TH1210 til SOL-P-TH-1230. Tværsnit af den forstærkede klit er vist på tegn. SOL-P-TH-8852. Det
samlede sandfodringsvolumen er bestemt til 6000 m3 for en klittop i minimum kote 2,2m
Sandet, der udgør de eksisterende klitter vurderes at have en middelkornstørrelse, d 50, på d50 =
0,2-0,3 mm, hvilket er en typisk værdi for sandstrande på de østvendte Sjællandske kyster. Det
bør dog undersøges nærmere ved prøvetagning og sigteanalyse, hvad kornstørrelsesfordelingen
af det eksisterende sand i klitterne er.
Krav til sandmaterialer bør fastsættes ud fra det eksisterende materiale så der opnås
tilfredsstillende egenskaber (herunder stabilitet), men omvendt ikke for snævert således, at det
bliver vanskeligt at fremskaffe materialerne, der hermed bliver unødigt dyre. Det kan således
være nødvendigt at acceptere lidt finere og/eller grovere sandmateriale end det eksisterende.

Der bør stille følgende krav til det anvendte klitopbygningsmateriale. Dette kunne være:
Kornkurver vil blive accepteret med en ønsket middelkornstørrelse på d50 = 0,30 mm.
Ingen kornkurver med d50 under 0,20 mm vil blive accepteret. Det skal tilstræbes at
kornkurverne opnår en jævn fordeling af 50 % fraktilen i intervallet 0,20 - 0,40 mm
Uensformighedstallet, U=d60/d10, skal være større end 1,5 og mindre end 2,2.
Glødetabet (ikke reduceret) må ikke overstige 2 %.

5.3.1

Råstofområder i nærheden af Solrød Strand
Information om aktuelle områder til råstofindvinding på havet er indhentet fra Miljøstyrelsen. En
oversigt over de nærmeste råstofområder på havet er vist i Figur 5-2.

548-EA
548-FA
548-AA

548-BA

548-HA

Figur 5-2: Råstofområder på havet i nærheden, ref.[18]

Fællesområder:
På Fællesområder, kan alle virksomheder opnå tilladelse til råstofindvindingen ved at fremsende
en ansøgning til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
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Følgende fællesområder er identificeret:
•
•
•
•
•

548-AA: Køge
548-BA: Juelsgrund
548-EA: Mosede
548-FA: Køge Bugt Øst
548-HA: Juelsgrund Øst

Derudover er der udlagt en række potentielle fællesområder i nærheden af de ovenstående, som
det fremgår af Figur 5-2.
Det har ikke været muligt at tilvejebringe dokumenterede oplysninger om sandmaterialernes
egenskaber, f.eks. kornkurve, vægtfylde, farve mv., fra ovenfor nævnte indvindingsområder, idet
disse ikke umiddelbart er tilgængelige. Tilbageværende sandmaterialer på ressourcestederne er
alle ovennævnte steder langt tilstrækkelige til anvendelse i kystsikringsprojektet.
I detailprojektering vil være nødvendigt at tage sandprøver fra de potentielle områder, for at finde
steder med egnet sandmateriale. Dette kunne fx være et krav til entreprenører i
udbudsprocessen.

5.3.2

Udførelse
En mulig metode til udførelse af sandfodringen er beskrevet nedenfor.
Egnede indvindingsområder og -positioner bestemmes på baggrund af geoteknisk analyse af
havbundsmaterialerne på de forskellige egnede ressourceområder i nærheden af Solrød Strand,
se Figur 5-2. Sandet kan indvindes ved enten stiksugning eller slæbesugning. Grab og
gravemaskine anvendes kun undtagelsesvis.
De indvundne råstoffer (sand) opbevares i skibets lastrum og sejles til en egnet position foran
klitområdet. På grund af de aktuelle vanddybder ved Solrød Strand, kan fartøjer ikke sejle helt
frem til indbygningsområdet. Det foreslås derfor at skibet lægger til på dybere vand ud for
kysten.
Fra denne lokalitet udlægges et rørledningssystem på havbunden fra sandpumpefartøjet frem til
strand- og klitområdet. Skibet har typisk en rækkevidde på 2.000 – 2.400 m ved losning via
sandpumpe og rørledning. Hvis der er behov for yderligere længde, kan en eventuel boosterstation indsættes.
Rørledningssystemet placeres mest hensigtsmæssigt på kyststrækningen, idet den samlede
strækning og sandmængde opdeles i en række delstrækninger, så der pumpes ind på forskellige
steder langs kysten. Efter afdræning fordeles sandmaterialerne rundt på de enkelte
delstrækninger ved hjælp af land-materiel (f.eks. gummihjulslæsser og gravemaskiner) indtil den
ønskede geometri er tilvejebragt.

5.4

Spunsvæg mod Karlstrup Mosebæk
Højvandssikringen langs Karlstrup Mosebæk udføres som en spuns med træhammer i kote +2,0
der løber cirka 250m langs den sydlige bred af vandløbet. Ved udløbet i Køge Bugt, cirka 20m op
mod den forhøjede klit udføres træhammer i kote +2,4 og løber med et knæk ind så den afsluttes
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cirka 10m inde i den forhøjede klit. Forudsætninger for placering af spunsen behandles i det
følgende underafsnit.

Figur 5-3: Karlstrup Mosebæk med spunsvæg langs sydlig bred

På Figur 5-4 ses et tværsnitsnit af spunsen langs Karlstrup Mosebæk. Der fyldes op bag spunsen
til kote +2,0 med sandfyld og afsluttes med 10cm vækstlag (muld), hvor der sås græs. Tværsnit
er desuden vist på tegn. SOL-P-TH-4050.

Figur 5-4: Skitse af princip for spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk.

For at området op til spunsen skal virke naturligt er opfyldet bag spunsen planlagt med en
kronebredde på 1m og en hældning på 1:10 mod eksisterende terræn i syd. Såfremt omfanget
ønskes reduceret, kan hældningen øges, hvormed bredden reduceres om end dette vil give en
visuelt mere skarp kant i landskabet syd for spunsen. Bredden af opfyldsområdet bag spunsen
ved en skråning på 1:10 begrænser sig til et cirka 5m bredt bånd mod syd og kan ses på tegning
SOL-P-TH-4000.
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5.4.1

Designforudsætninger
Det er af bygherre informeret om, at man ønsker en højvandssikring i form at en spuns langs den
nuværende sydlige bred af Karlstrup Mosebæk. Spunsen ønskes placeret ca. 0,65 m fra
vandløbets midterlinjen mod syd (svarende til 1 m fra sydlige bred). Mosebækken er i dag 3,30 m
bred fra Strandvejen til udløbsbygværket (spuns) ved Køge Bugt og da den nordlige brink
bibeholdes så vil bundbredden fremover være 2,30 m på strækningen.
For at lette udførelsen og undgå for mange knæk i spunsens linjeføringen er den endelig placering
valgt ud fra en optimeret linje, hvor spunsen ligger maksimalt 1m og ikke tættere end 0,5m på
vandløbets midterlinje, men generelt 0,65m.
Bundkoten i Karlstrup Mosebæk er angivet til mellem kote -0,4 og -0,61 m DVR90. Der designes
for den dybeste bundkote og med 10cm fradrag, dvs. kote -0,71 m DVR90.
Rambøll er ikke i besiddelse af boringer langs Karlstrup Mosebæk til at danne et specifikt
geoteknisk grundlag, og det foreløbige design af spunsen er derfor baseret på boringer i
nærområdet fra et geoteknisk arkiv, jf. afsnit 3.8. Boringerne viser generelt et lag gytje af
varierende tykkelse og herunder moræneler med bånd af smeltevandssand. For at udlede
repræsentative geotekniske parametre og da å-lejer typisk kan have store lokale forekomster af
blødbund, er det afgørende, at der til næste fase af projektet laves repræsentative boringer langs
den planlagte spunsplacering.
Det geotekniske design-profil givet i Tabel 5-6 er udledt og antaget i forbindelse med
skitseprojektering af spunsen. Lagfølgen tager udgangspunkt i den ældre boring 207.283, der
ligger 250m nordvest ved Karlstrup Strand (Tryllevælde) mens de geotekniske parametre er
erfaringsparametre. Der er antaget cirka 2m gytje under bunden Mosebækken, men lagfølger og
styrkeparametre skal afklares ved konkrete geotekniske undersøgelser i forbindelse med
detailprojektering af sounsen.
Tabel 5-6: Udledt foreløbigt designprofil ved Karlstrup Mosebæk, geotekniske erfaringsparamtre.

Kote
[m]

Sikringskote
(+2,0 el. +2,0)
Eksist. terræn
(+0,0 til +1,0)
-2,8
-9,0

Aflejring

Enhedsvægt
/’ [kN/m3]

Effektiv

Effektiv

friktionsvinkel

kohæsion

k []

c´k[kPa]

k.a/k.P

c´k.a/c´k.p

Ballasttal
k1
[MPa]

Fyld (sand)

20/8

35

-

10

Gytje

15/5

5/15

0/0

2,5

21/11

32

0/10

40

19/19

38

-

30

Moræneler 1 (Gl)
Smeltevandssand
(Gl)

-10,5

Moræneler 2 (Gl)

21/11

34

0/20

105

-20,0

Kalk (Da)

21/11

38

0

120

Der anvendes følgende designvandspejl:
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Tabel 5-7: Anvendte designvandspejl ved Karlstrup Mosebæk.

Beskrivelse

Grænsetilstand

Foran væg (vandstand i

Bag væg (mod syd) [m

å)

DVR90]

[m DVR90]

0,5m differensvandspejl

SLS

+0,5

+0,0

”Højt vandspejl bag væg”

ULS1

+1,5

+0,0

”Lavvande i å”

ULS2

+0,0

-0,3

”Tørke i å”

ALS1

+0,0

-0,71

ALS2

+2,0

+0,0

”Ekstrem vandspejl bag
væg”

Jf. afsnit 3.1 dimensioneres spunsen for en levetid på 50 år. Levetiden sikres ved at medtage
korrosionstillæg iht. DS/EN 1993-5:2007 Tabel 4-1. Spunsen designes for en karakteristisk
overfladelast på 5kPa på terræn bag væggen, svarende til lette køretøjer.
Der er af hensyn til projektets økonomi ikke prissat en træbeklædning af spunsen, men kun en
træhammer.

5.4.2

Udførelse
Afstanden fra spunslinjen og til højdekurven +1,0 på nordbredden vurderes at være mellem 3m til
5,5m. Det påtænkes at spunsen kan installeres fra Mosebækkens nordlige bred via en mobilkran
med hydrohammer. Der skal udlægges køreplader og tages alle nødvendige forholdsregler så
naturområdet skånes mest muligt, men der må forventes en vis afrømning af buskads på
strækningen eller på dele af strækningen.

Figur 5-5: Eksempler på kranmonteret spunshammer.
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Alternativt kan anvendes en såkaldt ”Silent Piler”, der ikke kører på jorden, men kravler hen ad
spunsjernene, efterhånden som den installerer dem ved hydraulisk tryk. Spunspresseren skal
stadig løftes på plads med kran, ligesom at kranen løbende skal løfte spunsjern frem til
spunspresseren.
Såfremt spunsen skal installeres fra syd, vil det have stor indvirkning på private matrikler ,
hvorfor dette ikke anses for en hensigtsmæssig løsning.
Det vurderes pga. adgangsforholdene at det ikke kan undgås at der vil være en kran til stede på
nordbredden og at en kranmonteret spunshammer vil være billigst.
Til trods for at spunsinstallering foregår fra nord må der stadig forventes en del afrømning af
buskads på den sydlige bred af Karlstrup Mosebæk i forbindelse med udførelse af de afsluttende
arbejder vedrørende opfyld og installering af spunshammer. I detailfasen af projektet undersøges
i højere grad hvilken vegetation kan bevares og hvor meget buskads og træer må fældes.
Opfyldet bag spunsen afsluttes med en blød skråning mod eksisterende terræn og til slut
udlægges et vækstlag og er der sås græs. Genetablering af beplantning er iflg. bygherre
matrikelejerenes eget ansvar.

5.5

Sluse i Solrød Bæk
I krydsningen mellem klitten og Solrød bæk etableres en sluse. Slusen etableres med en
sikringskote i 2,4 m.
Oversigtplan og opstalt af slusen ses i tegn. SOL-P-TH-6421. For en generel beskrivelse af slusen
henvises til afsnit 7.3.

5.6

Tværdige
Der etableres et ca. 160 meter langt tværdige, der afsluttes mod klitten i øst og mod diget til
beskyttelse af område 3 i vest ud for Granvej. Tværdiget har en topkote i +2,0 m. Placeringen af
tværdiget fremgår af tegn. SOL-P-TH-1310.
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Figur 5-6: Visualisering af klit og tværdige set fra vest

Figur 5-7: Visualisering af tværdige set fra øst
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Diget etableres med hældning 1:3 på begge sider, og en krone bredde på 2,5 m. På digets krone
etableres en sti, som erstatning for den eksisterende sti, der løber i digets linjeføring.

Figur 5-8: Principsnit for opbygning af dige

Generelt opbygges diget af en kerne af sand og en ydre lermembran. Lermembranen etableres for
at tætne mod vandgennemtrængning ved højvande. Over lermembranen etableres et græslag.
Dette består af 10 cm muldjord, der tilsås med en græsblanding, hvis sammensætning er vist i
Tabel 5-8. Sammensætningen svarer til hvad der typisk anvendes på den danske Vestkyst.
Tabel 5-8: Græssammensætning, fra ref. /6/

Græsart

Sort

Procentdel

Latin
Festuca arundinacea

Dansk
Strandsvingel

Fine Lawn

20%

Festuca rubra
Festuca rubra

Rødsvingel
Rødsvingel

Suzette S
Echo

20%
40%

Lolium hybridum
Agrostis stolonifera

Rajgræs, hybrid
Krybende hvene

Avance
Kromi S

15%
2,5%

Agristil capillaris

Hvene, alm.

Highland bent.

2,5%

Stien på toppen af diget etableres, ved udlægning af bundsikringsgrus i en tykkelse på 30 cm på
diget. Hvor der etableres sti udelades græslaget på diget. Stien etableres med en bredde på 1,5
m.
5.6.1

Udførelse
Forud for etablering af jorddiget skal der foretages afrømning af vækstlaget og evt.
blødbundsaflejringer under digets fodaftryk, for at sikre gode funderingsforhold for diget og for at
minimere sætninger.

Når muldet er afrømmet, opbygges digets sandkerne, der lagvist komprimeres, og efterfølgende
udlægges lermembranen. Når diget er anlagt, udlægges det øverste vækstlag, som grundlag for
vegetation.
Det afrømmede muld vil muligvis kunne anvendes som vækstlag på diget, hvorfor det anbefales
at dette køres i mellemdepot for senere genanvendelse. For at sikre, at muldet er egnet, skal der
foretages en vurdering af dette, viser det sig, at det ikke er genanvendeligt, skal det køres bort til
jordhåndtering.
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Det må forventes, at der vil forekomme gytje- eller tørvelag (blødbundsaflejringer), men der
foreligger ikke nogen geotekniske undersøgelser, der giver information omkring mægtighed eller
udbredelse af sådanne lag. Undlades det af fjerne blødbundsaflejringer vil der i forbindelse med
udførelsen og umiddelbart efter etableringen af diget forekomme konsolideringssætninger. Efter
opfyldning og komprimering af diget må det derfor påregnes, at der skal foretages efterfyldning af
diget, som kompensation for opståede sætninger under udførelsen.

Efterfyldningen af diget skal påbegyndes i den ende af diget, der blev først etableret, således at
sætningerne i den sidst etablerede del af diget får mulighed for at forløbe til ende inden
efterfyldningen påbegyndes her.
Efterfølgende krybninger i jordbunden under diget må desuden forventes med mindst nogle cm
pr. tidsdekade, dvs. pr. 1, 10 og 100 år efter etableringen af diget. De forventede krybninger kan
imødegås ved i forbindelse med efterfyldningen af diget at etablere en overhøjde over den
dimensionsgivende digehøjde. Alternativt må der påregnes senere efterfyldninger.
Ved meget dårlige jordbundsforhold med store mægtigheder af tørv eller gytje, kan sætningerne
blive for store til at ovennævnte udførelsesmetode er anvendelig. Dette kan betyde at
blødbundsaflejringerne skal bortgraves eller at der udføres jordstabilisering før diget opbygges.
Udbredelsen af gytje- og tørvelag skal vurderes på baggrund af geotekniske forundersøgelser, der
bør udføres som beskrevet i afsnit 3.8.

5.7

Overgange/overkørsler
I forbindelse med forstærkningen af klitterne er det planlagt at de eksisterende trampestier i
sikringszonen på toppen af klitten, tilplantes med hjælme, så denne zone så vidt muligt friholdes
fra færdsel. Der vil være et behov for, at man kan komme igennem sikringszonen, så man kan
komme fra baglandet ned til stranden. Passager/overgange gennem sikringszonen etableres ud
for alle de eksisterende villaveje i området der går på tværs af kysten. I alt 39 overgange
etableres således igennem sikringszonen. Overgangene etableres ved at holde 1 m bred sti fri for
bevoksning, hvor der udlægges en forstærkning af klitten enten i form af træplanker eller
gummimåtter holdt sammen af reb.
Der er en eksisterende hovedadgang til stranden i forlængelse af Østre Strandvej. Adgangsstien
til stranden er i den eksisterende situation igennem klitterne forstærket af en kombination af
gummimåtter og planker. Da den eksisterende adgangssti har tilstrækkelig højde på det meste af
strækningen gennem klitterne (kote 2,2 m), foreslås det, at den eksisterende adgangssti
bibeholdes og der kun justeres i højden de få steder det er nødvendigt. Nødvendigt
opfyldningsområde fremgår af tegn. SOL-P-TH-1210 til SOL-P-TH-1230. Det foreslås, at der
etableres et rækværk omkring stien, til markering af stien som skal benyttes som adgang til
stranden. Et eksempel er vist i Figur 5-9.
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Figur 5-9: Eksempel på markering af hovedsti

5.8

Afvanding
Projektet vurderes ikke at give nogen indvirkning på eksisterende afvandingsforhold, da
forstærkningen af klitter ikke ændrer på muligheden for afstrømning mod hav. Den store bredde
af klitten betyder desuden, at strømning gennem klitten fra hav mod land i højvandssituationen
vil være begrænset. Der vurderes således ikke at være behov for etablering af et
afvandingssystem på indersiden af højvandssikringen i område 2.

5.9

Særlige forhold
Den eksisterende fodgængerbro over Solrød Bæk, hvor klitten krydser Solrød Bæk, anbefales at
blive flyttet ca. 12 m i søværts retning, for at rykke trafikken på stranden længere væk fra klitten
for at beskytte den. Den eksisterende bro er beliggende lige syd for sikringszonen.
Tilstand, udførelsesmetode og behovet for fundering af broen er ikke undersøgt nærmere i det
nærværende projektforslag.
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6.

HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDE 3

6.1

Beskyttelseslinje
Område 3 dækker laguneområdet i den sydlige del af Solrød kommune, der er afgrænset mod
Køge Kommune af Skensved Å. De forskellige elementer af højvandssikringen fremgår af Figur
6-1. Det primære sikringsprincip i området er etablering af dige og højvandsmur, der følger den
indre del af lagunen. Sikringen består af følgende elementer:
•
•
•
•

Dige
Højvandsmur
Demonterbar højvandsmur
Landskabeligt dige

Mod nord afgrænses højvandssikringen for område 3 af tværdiget, der er en del af
kystbeskyttelsen af område 2. Mod syd, føres diget op til Strandvejen langs nordsiden af
Skensved Å. Diget udgør hovedparten af højvandssikringen på strækningen i område 3, afbrudt af
to mindre partier, hvor der etableres højvandsmur. Højvandsmuren har et mindre fodaftryk og er
derfor anvendelig, hvor der ikke er plads til et dige. Derudover, kan højvandsmuren kombineres
med demonterbare løsninger.
Langs Strandstien, hvor Strandstien fungerer som adgangsvej til boliger, etableres højvandsmur
på indersiden af Strandstien. Muren etableres, da der er brug for at anvende arealerne søværts
for Strandstien til vendeplads. Ved indkørslerne til boligerne etableres en demonterbar mur, der
skal opsættes ved stormflodsvarsel. Sikringsmuren længst mod nord udfor Østre Grænsevej,
etableres for øget tilgængelighed imellem laguneområdet og beboelsesområdet, idet der etableres
en niveaufri adgangsvej til stranden. Højvandmuren etableres som en demonterbar mur, der
sættes op ved stormflodsvarsel.
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Figur 6-1: Beskyttelseslinje i område 3

6.2

Sikringskoter
I område 3 sikres mod en vandstand i kote 2,5 m som beskrevet i afsnit 3.7.
Alle konstruktioner etableres med mulighed for at forhøje dette til kote 2,8 m uden yderligere
arealudlæg. De 30 cm forhøjelse til kote 2,8 m svarer til de forventede havvandsstigninger på 50
års sigt, se afsnit 3.5.
Sikringskoten i område 3 indeholder ikke et bidrag fra bølgetillæg, da klitterne, der ligger
fremskudt foran lagunen, vil forhindre større bølger i at trænge ind i lagunen fra Køge Bugt. De
udstrakte områder med rørskov, der ligger på indersiden af lagunen, vil desuden bryde bølger fra
lagunen, så bølgepåvirkningen på digerne anses for at være minimal.
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6.3

Dige
Kystbeskyttelsen af område 3 består primært i form af etableringen af et tre-delt dige på
indersiden af lagunenEt landskabeligt dige afslutter sikringen for område 3 langs Skensved Å,
hvor haver for private ejendomme inkluderes i sikringen. En principillustration af etableringen af
dige er vist i Figur 6-2. Plantegning af diget er vist i tegn. SOL-P-TH-1310 til tegn. SOL-P-TH1340.

Figur 6-2: Principillustration af digetværsnit

Digerne etableres på den søværts side af den eksisterende sti, der følger bebyggelsen langs
lagunen. Digestrækningerne kan beskrives som følger:
•

•

•
•

Et ca. 75 m langt dige starter ved tværdiget fra område 2 ud for Granvej, som illustreret i
Figur 6-3. Diget skal sikre mod en vandstand på 2,5 m DVR90, hvilket realiseres ved at
udbygge diget mod Granvej, hvor en højdekote på 2,5 m naturligt forekommer. Diget
bliver her ført ind i private haver, for at blive forbundet til et terrænniveau i kote 2,5 m.
Digestrækningen fra Østre Grænsevej mod syd har en længde på ca. 370 m og løber ud
fra adressen Østre Grænsevej 46 og til Søndre Strandvej, som illustreret i Figur 6-1. I
begge ydergrænser af denne digestrækning grænses op til en højvandsmur.
Den efterfølgende strækning gående mod syd er den længste på ca. 1100 m og løber fra
Østre Lagunevej ned til Skensved Å. I nord grænser den op til den faste sikringsmur.
På strækningen langs Skensved Å opføres et landskabeligt dige, hvor haverne der
grænser op til åen inddrages. Terrænet er på denne strækning kuperet og der kan afviges
fra den generelle opbygning af digerne, idet både skråningshældninger og kronebredde
kan varieres og der kan indføres andre elementer end græsbeklædte skråninger. Dette
kan være trapper og plateauer, der udligner højdeforskelle, for en bedre indpasning i
haverne. En detailplan for dette udarbejdes af landskabsarkitekt med input fra de berørte
beboere i en senere fase, så kun højde og overordnet linjeføring er fastlagt på nuværende
stade.
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Figur 6-3 Nordlig afgrænsning af diger der beskytter hhv. område 2 og område 3

Diget etableres med hældning 1:3 på begge sider, og en krone bredde på 2,5 m. Generelt
opbygges diget af en kerne af sand og en ydre lermembran. Lermembranen etableres for at tætne
mod vandgennemtrængning ved højvande. Over lermembranen etableres et græslag. Dette
består af 10 cm muldjord, der tilsås med en græsblanding, hvis sammensætning er vist i Tabel
5-8. Sammensætningen svarer til hvad der typisk anvendes på den danske Vestkyst.
Tabel 6-1: Græssammensætning, fra ref. /6/

Græsart

Sort

Procentdel

Latin
Festuca arundinacea

Dansk
Strandsvingel

Fine Lawn

20%

Festuca rubra
Festuca rubra

Rødsvingel
Rødsvingel

Suzette S
Echo

20%
40%

Lolium hybridum
Agrostis stolonifera

Rajgræs, hybrid
Krybende hvene

Avance
Kromi S

15%
2,5%

Agristil capillaris

Hvene, alm.

Highland bent.

2,5%

Principtegning for diget er illustreret i Figur 6-4.
Ved den sydlige ende af diget, hvor dette udføres som landskabsdige, er der ved den sidste
matrikel mod Strandvejen, meget begrænset plads mellem åen og bebyggelsen, og diget må
derfor udføres med en smallere krone og mindre hældning, for at diget går fri af det udløb under
vejbroen, der for nuværende er tilstoppet, som beskrevet i afsnit 2.8.3. På tegn. SOL-P-TH-1340
er fodaftrykket for et dige med hældninger 1:1,5 og kronebredde på 0,5 m vist. Det skal
undersøges nærmere om dinne hældning og kronebredde er mulig i forhold til højvandssikringen
og der skal evt. ses på alternative muligheder i bearbejdningen af landskabsdiget.
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Figur 6-4 Principtegning for dige som kystbeskyttelse for område 3

Illustrationer af digerne er givet i Figur 6-5 til Figur 6-7, hvor det er illustreret, hvordan diget vil
tage sig ud i landskabet.

Figur 6-5: Visualisering af dige ved Hedetoftet set mod øst
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Figur 6-6: Visualisering af dige ved Jersie Solvænge set mod øst

Figur 6-7: Visualisering af dige ved Engsvinget set fra nord mod syd
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6.3.1

Udførelse
Forud for etablering af jorddiget skal der foretages afrømning af vækstlaget og evt.
blødbundsaflejringer under digets fodaftryk, for at sikre gode funderingsforhold for diget og for at
minimere sætninger.

Når muldet er afrømmet, opbygges digets sandkerne, der lagvist komprimeres, og efterfølgende
udlægges lermembranen. Når diget er anlagt, udlægges det øverste vækstlag, som grundlag for
vegetation.
Det afrømmede muld vil muligvis kunne anvendes som vækstlag på diget, hvorfor det anbefales
at dette køres i mellemdepot for senere genanvendelse. For at sikre, at muldet er egnet, skal der
foretages en vurdering af dette, viser det sig, at det ikke er genanvendeligt, skal det køres bort til
jordhåndtering.
Det må forventes, at der vil forekomme gytje- eller tørvelag (blødbundsaflejringer), men der
foreligger ikke nogen geotekniske undersøgelser, der giver information omkring mægtighed eller
udbredelse af sådanne lag. Undlades det af fjerne blødbundsaflejringer vil der i forbindelse med
udførelsen og umiddelbart efter etableringen af diget forekomme konsolideringssætninger. Efter
opfyldning og komprimering af diget må det derfor påregnes, at der skal foretages efterfyldning af
diget, som kompensation for opståede sætninger under udførelsen.
Efterfyldningen af diget skal påbegyndes i den ende af diget, der blev først etableret, således at
sætningerne i den sidst etablerede del af diget får mulighed for at forløbe til ende inden
efterfyldningen påbegyndes her.
Efterfølgende krybninger i jordbunden under diget må desuden forventes med mindst nogle cm
pr. tidsdekade, dvs. pr. 1, 10 og 100 år efter etableringen af diget. De forventede krybninger kan
imødegås ved i forbindelse med efterfyldningen af diget at etablere en overhøjde over den
dimensionsgivende digehøjde. Alternativt må der påregnes senere efterfyldninger.
Ved meget dårlige jordbundsforhold med store mægtigheder af tørv eller gytje, kan sætningerne
blive for store til at ovennævnte udførelsesmetode er anvendelig. Dette kan betyde at
blødbundsaflejringerne skal bortgraves eller at der udføres jordstabilisering før diget opbygges.
Udbredelsen af gytje- og tørvelag skal vurderes på baggrund af geotekniske forundersøgelser, der
bør udføres som beskrevet i afsnit 3.8.

6.4

Højvandsmur

6.4.1

Generelt
Strækningerne med højvandsmur udgøres i dette projekt af flere delelementer; en del med en
fast løsning og en del med en demonterbar løsning. En principillustration af tværsnittet ved
Strandstien, hvor der etableres højvandsmur, er vist i Figur 6-8. Plantegning med angivelse af
højvandsmur er vist i tegn SOL-P-TH-1320.
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Figur 6-8: Principillustration af højvandsmur ved Strandstien

Generelt for hele stormflodssikringen gælder, at der i denne del af projektet sikres for en
højvandssituation til kote +2,5 m DVR90, men at løsningerne udføres således, at de på et senere
tidspunkt, såfremt det ønskes, kan forhøjes yderligere til kote +2,8 m. Illustrationer for den faste
sikringsmur samt åbninger i form af den demonterbare sikringsløsning er illustreret i Figur 6-9 til
Figur 6-10 langs Strandstien. En forudsætning for at sikringen har effekt er, at der laves en
udførlig plan for opbevaring af alu-planker til den demonterbare løsning, samt procedure for
spærring af de åbne passager. Regelmæssig inspektion af sikringsmurens stand skal også
indrettes ud fra leverandørens anbefalinger.

Figur 6-9 Sikringsmur langs strandstien på almindelig
dag med åbninger i den demonterbare løsning for fri
passage til ejendomme.

6.4.2

Figur 6-10 Sikringsmur under varsling, hvor de åbne
passager i den demonterbare løsning er lukket med
alu-planker og sikret mod høj vandstand til kote +2,5

Højvandsmur, fast løsning
Den faste del af stormflodssikringen udføres som en betonstøttevæg med fod. Væggen funderes
direkte på underliggende materialer i frostfri dybde ca. 1,2 meter under terræn. Støttevæggen
består af en sammenstøbt væg og fod, væggen har en bredde på ca. 0,4 m og top i kote +2,5 m.
Der indstøbes gevindhylstre for senere montering af en demonterbar forhøjelse til kote +2,8 m,
såfremt denne skulle blive nødvendig. Indstøbte gevindhylstre afproppes så de er beskyttet
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overfor vand og snavs, og indstøbes så det er muligt at montere søjler og anvende samme
plankestørrelse som ved den demonterbare løsning.
Sikringsvæggen udføres ved åbningerne med false i betonen, således åbningerne i tilfælde af
stormflodsvarsel kan lukkes med samme type planker, som der anvendes til den demonterbare
løsning. Plankerne glides ned i betonens false og fastholdes derved, ved opstigende vand på
havsiden. Standard modulmålet for den demonterbare løsning, såvel som løsningen for
åbningerne, er valgt til 2,5 meter. Principtegning for den faste sikringsmur, samt åbninger som
tillader fri passage under normale forhold, er givet i Figur 6-11.

Figur 6-11 Principtegning for fast højvandsmur samt åbning

Ved de større åbninger, vil det være nødvendigt at montere supplerende demonterbare lodposter
for fastholdelse af plankerne, hvilket også kræver punktfundamenter for hver lodpost. Mellem
disse punktfundamenterne udføres et stribefundament for at hindre strømning under den
demonterbare højvandssikring ved stormflod. Den nødvendige dybde for stribefundamentet er
vurderet til ca. 1 meter.
6.4.3

Højvandsmur, demonterbar løsning
Den demonterbare løsning udgøres af to demonterbare elementer over jorden, nemlig søjler og
planker, samt en fast del under jorden, bestående af stribefundamenter og lokale
punktfundamenter under søjlerne. Punktfundamenterne skal optage kræfterne, fra søjler og
planker grundet det opstuvende vand på havsiden i tilfælde af stormflod. I terrænniveau
indstøbes fodbeslag for søjlerne, der afproppes, således de kan holdes rene og klar til montage af
søjler/lodposter og mellemliggende planker ved stormflodsvarsel. Den demonterbare løsning
udføres med et generelt c-c modulmål mellem søjlerne på 2,5 meter.
Mellem punktfundamenterne udføres et stribefundament for at hindre strømning under den
demonterbare højvandssikring ved stormflod. Den nødvendige dybde for denne er vurderet til ca.
1 meter.

6.4.4

Højvandsmur langs Strandstien
Højvandsmuren langs Strandstien etableres som en fast mur. Der udføres fire åbninger til
ejendomme og sti beliggende langs lagunen, samt en større åbning for passage i retning fra
Strandstien mod laguneområdet. I alle åbninger etableres en demonterbar mur. På Figur 6-12
fremgår tracéet for den faste og den demonterbare løsning.
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Figur 6-12: Blå streg angiver den faste løsnings tracé, rød streg indikerer den demonterbare løsnings
tracé.

Størrelsen og funktionen af åbningerne har indflydelse på antallet af nødvendige lodposter og
punktfundamenter. Alle åbninger og demonterbare løsninger regnes med opbygning af
stribefundament. Følgende er bestemt ud fra nødvendige passager for det betragtede område.
•

•

•

6.4.5

Adresserne Strandstien 2, Strandstien 4 og Strandstien 8 har en indkørsel som skal være
bred nok til at kunne tillade passage af en personbil. Dette realiseres ved, at den faste
sikringsmur afbrydes foran indkørslerne og erstattes med en fuld demonterbar
sikringsmur. For at opnå en udkørsel med tilstrækkelig bredde, anbefales at den
demonterbare højvandsmur bygges med et punktfundament og demonterbar lodpost,
hvilket tillader en indkørsel med en bredde på 5 meter.
I forbindelse med indkørsel til adressen Strandstien 10 samt bevaring af passage til
sideløbende sti, vil det anbefales med en demonterbar højvandsmur på 15 m, hvorledes
det er nødvendigt med 5 demonterbare lodposter og punktfundamenter.
Den sidste åbning for dette område er tværs over Strandstien, hvor der regnes med en
nødvendig længde på 10 meter for den demonterbare løsning. Dette vil kræve 3 lodposter
med punktfundamenter, der installeres på tværs af den yderste del, hvor Strandstien
stadig er asfalteret.

Højvandsmur ud for Østre Grænsevej
Der vil i området ud for Østre Grænsevej være passage, også for køretøjer der skal have adgang
til stranden. Denne passage er den længste for den demonterbare løsning med en længde på ca.
50 m. Det vil kræve i alt 19 lodposter og punktfundamenter, der alle er forbundet med
stribefundament. Den nordlige og sydlige del af sikringsmuren slutter inde i diget for at skabe en
sammenhængende sikring. Alu-planker monteres under stormflodssituationer som illustreret i
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Figur 6-13 og Figur 6-14, hvor man også kan betragte løsningen under almindelige forhold, hvor
der kan færdes frit.

Figur 6-13 Demonterbar sikringsmur under
almindelige forhold

6.4.6

Figur 6-14 Demonterbar sikringsmur under varsling
lukket med alu-planker og sikret mod høj vandstand
til kote +2,5

Udførelse
Eksisterende bevoksning ryddes i murens tracé. Højvandsmuren funderes
direkte på underliggende materialer ved udgravning til frostfri dybde ca. 1,2 meter under terræn.
De præfabrikerede betonelementer installeres og det eksisterende vækstlag og evt. belægninger
genetableres.
Punkt og stribefundamenter til demonterbar mur etableres på samme måde.
Ved tørve- og gytjeaflejringer kan denne fremgangsmåde ikke anvendes, da disse aflejringer skal
afgraves inden højvandsmuren kan installeres. Dette bør undersøges nærmere på baggrund af
geotekniske undersøgelser.

6.5

Overkørsler
Ved de eksisterende adgangsstier til stranden etableres overgange af diget. Dette er ud for:
•
•
•

Østre Grænsevej
Strandtoften
Jersie Strandvej

Ved Østre Grænsevej etableres der, som beskrevet i afsnit 6.4 en niveaufri adgang til stranden
ved etablering af en demonterbar højvandsmur.
Ved de øvrige to stier etableres overgange af diget ved en 1,5 m bred sti over diget. Overgangen
etableres ved udlægning af bundsikringsgrus i en tykkelse på 30 cm på diget. Hvor der etableres
sti udelades græslaget på diget.

6.6

Afvanding
Området bag dige og højvandsmur antages i stort omfang at udgøres af permeabelt underlag,
med begrænset befæstelsesgrad, hvor nedbøren nedsiver naturligt uden større overfladisk
afstrømning. Da terrænet generelt har en svag hældning mod kysten, kan det dog ikke undgås, at
der vil samle sig vand på indersiden af sikringskonstruktionerne i forbindelse med større
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nedbørshændelse. Til opsamling og afledning af overfladevand etableres derfor en lavning
(mindre grøft) ved digefoden på indersiden af diget. Lavningen etableres med en hældning på 0-3
o/oo langs diget med nedløb til udledningsbrønde, der etableres per 200 m. Udledningsbrønde
etableres som ø425PE/PP sandfangsbrønde, der afsluttes i terræn med en kuppelrist i støbejern.
Fra udledningsbrønde etableres en ø100PE/PP ledning gennem diget med udledningspunkt på
ydersiden af dette, så vandet graviterer via denne ledning til laguneområdet. Der etableres en
højvandsventil i brønden, så det forhindres at vandet kan strømme ind bag diget via denne i
højvandssituationer.
Det antages at indsivning under digerne og højvandsmur i højvandssituationerne er så
begrænset, at dette kan accepteres. Erfaringsmæssigt vil det ikke være et problem ved digerne,
men pga. den korte afstand hen over højvandsmuren, kan der ved meget permeabelt underlag
ske en betydelig indstrømning under højvandmuren. Dette bør undersøges nærmere på baggrund
af resultater fra geotekniske undersøgelser.

6.7

Særlige forhold
I området søværts Strandstien, er der ved besigtigelsen af området konstateret en række
elskabe, se Figur 6-15. Disse bør flyttes til indersiden af den foreslåede højvandsmur. Alternativt
skal der etableres en individuel beskyttelse af de enkelte elskabe.

Figur 6-15: Elskab på ydersiden af Strandstien

Umiddelbart nord for Strandstien ligger desuden en pumpestation uden for det område der sikres
ved den foreslåede højvandssikring. Denne bør sikres selvstændigt.
Ledningsomlægninger og sikring af pumpestation er ikke indeholdt i nærværende projektforslag.
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7.

HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDE 4

7.1

Beskyttelseslinje
Område 4 udgøres af området vest for Strandvejen. Beskyttelseslinjen følger Strandvejen, der i
sig selv ligger så højt, at der kun er behov for at etablere højvandssikringskonstruktioner i enkelte
udvalgte punkter langs Strandvejen. Højvandssikringen består primært af højvandssluser i
vandløbene, der krydser Strandvejen, samt enkelte forhøjninger af eksisterende terræn.
Højvandssikringen består af følgende elementer:
•
•
•
•
•

Højvandssluse i Karlstrup Mosebæk
Højvandssluse i Solrød Bæk
Højvandssluse i Skensvej Å
Lav højvandsmur langs Strandvejen ved Karlstrup Mosebæk
Terrænforhøjning ved Holmehusvej

Figur 7-1 Oversigtskort og elementer der indgår i højvandssikringen for område 4

7.2

Sikringskoter
I område 3 sikres mod en vandstand i kote 2,8 m som beskrevet i afsnit 3.7.
Der vil ikke være nogen større bølgepåvirkning af sikringskonstruktionerne i område 4, da
konstruktionerne er rykket tilbage til Strandvejen og der tillægges derfor ikke noget bølgetillæg til
sikringskoten.
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7.3

Sluser
Sluserne, der tilbageholder højvande til kote 2,8 m udføres foran gennemløb for:
1. Skensved Å
2. Karlstrup Mosebæk
3. Solrød Bæk ved Strandvejen

Slusebygværkerne etableres som en enkelt væg med en åbning, der svarer til vandsluget under
vejbroerne. I væggen sættes en tophængslet port, der kan lukke for gennemstrømningen.
Sluserne ensartes og placeres foran bro- og underløbskonstruktioner i en vis afstand fra de
eksisterende forskellige gennemløb. Konstruktionerne fremgår af tegninger for hver sluse tegn.
SOL-P-TH-6411, SOL-P-TH-6422 og SOL-P-TH-6431. På tegn. SOL-P-TH-9000 er vist en fælles
tegning af detaljeringerne og funktionsprincipper for sluserne.

7.3.1

Konstruktion og udførelse
Den bærende konstruktion er en rammet spuns på tværs af åen, med åbninger for gennemløb og
sluse. På toppen af spunsen etableres en gennemgående jernbetonhammer, der spænder over
åbningen i spunsen for gennemløb. Hammeren understøtter desuden beslag for sluseportene.

7.3.2

Sluse funktion
Hammeren bærer konsollerne med rotationslejer for vippesluser med anslag og tætning i bunden,
og langs siderne. Dette er vist på tegning SOL-P-TH-9000, Slusedetaljer.
Den tophængte sluseport drejer om rotationslejerne og lukker ved højvande, understøttet på
rotationslejerne og mod specielle anslag i bunden, mod spunsen. Porten er forlænget over
rotationslejet og kan vippe som vist på figuren nedenfor.

Figur 7-2: Princip for slusefunktion

Vandret er porten i fuld balance med passende ballast over rotationslejet. Lodret vil portens
egenvægt dreje mod anslag i bunden, fra momentet om rotationslejet.
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Vandet i åen vil uden andet indgreb presse den nedadhængende port udad, til der opstår ligevægt
mellem hængemomentet og vandtrykket. Spalten lodret mellem porten og spunsen lukkes med
en tilpasset liste.
Dagligt bør der være en åbning under porten svarende til ca. 600 vist principielt. Denne stilling
kan tilvejebringes manuelt med et spil eller drivhjul med udveksling placeret på hammeren ved
enderne af slusen på hammeren. I den valgte stilling låses eller bremses porten, hvorfra den kan
frigøres når der er højvandsvarsel. Udvekslingen og effektbehovet undersøges med den
målsætning, at driften kan gennemføres ved håndkraft.

7.4

Højvandsmur ved Strandvejen
Umiddelbart sydvest for slusen i Karlstrup Mosebæk ligger terrænet langs Strandvejen i ca. kote
2,5 m. Der er derfor behov for at etablere en mindre højvandsmur, for at forhindre at der kan
løbe vand fra åen, udenom slusen og derfra over Strandvejen. Muren vil have en begrænset højde
over terræn på omkring 30 cm.
Det foreslås at udføre denne som en kombination mellem en fast mur og en demonterbar løsning.
Den faste mur etableres som en betonstøttevæg med fod, mens den demonterbare del etableres
via søjler og planker monteret i en række punktfundamenter. For en nærmere beskrivelse af
løsningerne henvises til afsnit 6.4.
På Figur 7-3 ses en oversigt over strækning med fast og demonterbar mur. Den demonterbare
mur vil være 10 m lang, mens den faste mur vil være i alt 28 m.

Figur 7-3: Strækninger med fast og demonterbar mur
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7.5

Terrænforhøjning ved Holmehusvej
Ved krydset mellem Holmehusvej og Solrød Strandvej er der en lavning i terræn, hvor
terrænkoten er under 2,8 m. I tilfælde af en vandstand på 2,8 m vil der dermed være mulighed
for at vandet kan strømme over Strandvejen. Terrænkoten på tværs af Holmehusvej, er ca. 2,7
m, hvilket betyder, at der er behov for en 10 cm forhøjelse af vejen i dette punkt.
For at sikre denne vej mod en vandstand på 2,8 m i dette punkt, foreslås at der etableres et
mindre vejbump, der har kontakt til terrænet omkring vejen, der på begge sider er over kote 2,8
m. Bumpet skal have en højde på 10 cm. Et eksempel på denne løsning er givet i Figur 7-4, med
et vejbump for maksimal kørselshastighed på 30 km/h, ref. [17], som vurderes at være
tilstrækkeligt.

Figur 7-4 Vejbump dimensioneret for maksimal kørselshastighed på 30 km/h.

Løsning med vejbump som højvandssikring er skitseret på et oversigtskort i Figur 7-5. Højde og
længde af et standard vejbump dimensioneres ud fra kørselshastigheder, således at man for
større kørselshastigheder har længere bump [17].
Vejbumpet bør holdes på ydersiden af det eksisterende fodgængerfelt, så det hverken går ind
over cykelsti eller fodgængerfelt. Der kræves yderligere at toppunktet for bumpet befinder sig,
således, at det slutter på hver side af Holmehusvej i terræn med kote på over +2,8. Det skal
undersøges nærmere om bumpet kan etableres så tæt på vejkrydset som skitseret eller det er
nødvendigt med yderligere tiltag.

Figur 7-5 Skitsering af vejbump som sikring mod højvande i kote 2,8 m DVR90 ved Holmehusvej. Det blå areal
illustrerer hvorledes vand trænger ind i område 4 i tilfælde af en vandstand på 2,8 m DVR90 og uden vejbump.
Det øvrige areal er over kote +2,8
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7.6

Afvanding
Det er besluttet af kommunen, at der ikke etableres faste pumpestationer i forbindelse med
sluserne, der skal pumpe vandet fra åernes oplande videre mod Køge Bugt i forbindelse med
lukkede sluser. Der skal derfor være et beredskab med adgang til tilstrækkelig pumpekapacitet,
der kan sættes ind i forbindelse med stormflodsvarsel, hvor sluserne lukkes.
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8.

SLUSELUKNINGER
Nærværende afsnit opsummerer antal forventede sluselukninger ifm. stormflodshændelser og test
og vedligehold af sluserne.

8.1

Sluselukninger ved stormflod
Sluserne skal lukkes ved varsel af stormflod. For at sikre at sluserne bliver lukket rettidigt, men
uden at der skal udpumpes unødigt store vandmængder fra vandløbene, skal der opstilles et
lukkekriterie baseret på vandstanden foran slusen.
Ved vandstande over ca. kote 1,5 m er der områder der ligger i forbindelse med åerne der
begynder at blive oversvømmet. Sluserne skal dermed lukkes før vandstanden når kote 1,5 m i
Køge Bugt. For at der er en buffer i vandløbene for tilstrømmende bagvand fra oplandet, foreslås,
at der anvendes et lukkekriterie i kote 1,0 m.
Antallet af sluselukninger, som følge af stormflod, ved et lukkekriterie i kote +1,0 m, er
præsenteret i Tabel 8-1, under antagelse af, at der lukkes hver gang vandstanden er over kote
1,0 m. Det vil dog ikke være i alle disse tilfælde, at der er et stormflodsvarsel, så dette antal må
regnes for et absolut maksimum for antallet af sluselukninger.
I forbindelse med lukning af sluser ved stormflod bør der foretages en udpumpning af åvandet
under hele stormflodshændelsen, for at forhindre at området bag slusen oversvømmes af vand fra
vandløbets opland. Det bør undersøges nærmere, hvor stort magasineringskapacitet der er i
vandløbene og hvor stor pumpekapacitet der er nødvendig.
Tabel 8-1: Antal sluselukninger ved stormflod for et lukkekriterie i kote +1,0 m DVR90.

8.2

Vandspejlskote for lukning

Gennemsnitligt antal
hændelser per år
[hændelser/år]

+1,0 m
(nuværende forhold)

1

Gennemsnitlig
varighed per
hændelse
[timer/hændelse]
4

+1,0 m
(år 2070)

6

6

Sluselukninger ved test og vedligehold
Antallet af sluselukninger ifm. test og vedligehold af sluserne forventes at være som præsenteret i
Tabel 8-2.
Da alle mekaniske dele af sluserne er over vandspejlet kan vedligehold foretages uden, at der
skal lukkes for sluse eller vandgennemstrømning. Funktionaliteten af sluserne bør dog testes
regelmæssigt, hvilket betyder, at sluserne skal lukkes 1-3 gange årligt.

Tabel 8-2: Antal sluselukninger ved test og vedligehold af sluserne.

Procedure

Testlukninger
Testlukning ved varsling af
stormflod
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Gennemsnitligt antal
lukninger per år
[lukninger/år]

Gennemsnitlig
varighed per lukning
[timer/lukning]

1–3
1-6

1
0,25
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9.

PROCEDURER VED STORMFLOD

9.1

Procedure for sluselukning

9.1.1

Styring
Operation af sluserne styres manuelt.
Der skal opsættes en niveaumåler (vandstandsmåler), som er monteret i et rør på havsiden af
sluseanlægget. Der sigtes efter, at sluserne lukkes ved en registreret vandstand på +1,0 m, så
det vil være nødvendigt, at der er en sluseansvarlig, der følger med i vandstanden i forbindelse
med et stormflodsvarsel.
Ved registrering af en vandstand i eller over kote 1,0 m lukkes sluserne manuelt.

9.1.2

Mobilisering, test og overvågning
Den beskrevne procedure sikrer, at portene vil blive lukket ved en potentiel stormflodshændelse
(vandstand > +1,0 m). Der stilles endvidere følgende krav for at sikre, at portene lukker korrekt.
Før/forberedelse for stormflodshændelsen:
1) Kontrol af at slusen er fri for genstande, der kan forhindre lukning
2) Klargøring og test af manuel lukning af slusen
Under stormflodshændelsen:
3) Overvågning af at slusen forbliver lukket korrekt
Efter stormflodshændelsen:
4) Kontrol af, at sluseåbningen er fri for genstande, der kan forhindre åbning af slusen
Ud over ovenstående skal funktion af sluseporte testes halvårligt og vedligeholdes jf. fabrikantens
anvisninger.

9.2

Procedure for udpumpning
Der bør etableres faste pumpstationer til udpumpning af vandet i vandløbene under sluselukning,
men det har ikke været en del af nærværende projektforslag. I forbindelse med detailprojektering
af sluserne bør dette dog inkluderes. I forbindelse med lukning af sluserne sikres, at der er det
nødvendige beredskab til rådighed til udpumpning af vandføringen i vandløbene, for at forhindre
oversvømmelse fra bagvandet.
En nærmere procedure for rekvirering af pumpekapacitet ved stormflodsvarsel bør opstilles som
del af beredskabsplan.

9.3

Procedure for opsætning af demonterbar højvandsmur
En forudsætning for sikringen med demonterbar højvandmur er, at der laves en udførlig plan for
opbevaring af alu-planker til den demonterbare løsning, samt procedure for spærring af de åbne
passager. Dette bør opstilles i regi af det digelag, der oprettes til etablering og drift af
højvandssikringen.
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Regelmæssig inspektion af sikringsmurens stand skal derudover indrettes ud fra leverandørens
anbefalinger.
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10.

SUPPLERENDE UNDERSØGELSER

10.1

Geotekniske undersøgelser
Der er ikke udført egentlige geotekniske feltundersøgelser for højvandssikringsprojektet. De
geotekniske forhold, der er præsenteret i afsnit 3.8 og som danner grundlag for nærværende
projektforslag, er præsenteret på baggrund af et desktopstudie.
Inden den videre projektering bør der gennemføres et geoteknisk feltundersøgelsesprogram.
Omfanget af dette program skal specificeres nærmere.
Det forventes, at der vil være behov for 2 boringer ved hver sluseposition og 3-4 boringer langs
spunsvæggen ved Karlstrup Mosebæk. Derudover vil der være behov for et antal boringer langs
digerne samt boringer per 100 m langs strækninger med højvandsmur.

10.2

Sandprøvetagning
Kornstørrelsesfordelingen af sandet på de eksisterende klitter skal bestemmes. Det anbefales at
der udtages 10 sandprøver langs strækningen, hvor klitterne skal forstærkes. På prøverne udføres
sigteanalyse og bestemmelse af kornstørrelsesfordeling.

10.3

Undersøgelse af vandløbsforhold og pumpekapacitet
Der bør foretages en undersøgelse af vandføringsforholdene i de tre vandløb, der er indeholdt i
projektet, og en analyse af konsekvenserne ved lukning af sluserne. På baggrund af dette
bestemmes evt. opmagasineringskapaciteter i de opstrøms vandsystemer og den nødvendige
pumpekapacitet i forbindelse med lukning af sluserne skal bestemmes.
Det skal ud fra denne analyse findes, hvad kravene til en beredskabsmæssig pumpeløsning skal
være, og om der skal stilles særlige krav til slusekonstruktionerne, der muliggør udpumpning af
vandføringen i vandløbene under stormflod.

10.4

Opmåling af sluse tværsnit
De fire tværsnit ved sluserne bør opmåles af landmåler for både de dele der ligger over og de dele
der ligger under vandspejlet, som baggrund for detailprojekteringen.
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11.

UDBUD AF PROJEKTET
Projektet består af tre entrepriser:
1. Anlægsentreprise for område 2
2. Anlægsentreprise for område 3
3. Anlægsentreprise for område 4
Anlægsentrepriserne planlægges udbudt som hovedentrepriser.
Anlægsentreprise for område 2 vil indeholde samtlige arbejder ifm. følgende anlæg:
•
•
•
•

Spunsvæg og opfyldning ved Karlstrup Mosebæk
Forstærkning af klitter
Tværdige
Sluse i Solrød Bæk ved stranden

Slusen planlægges at blive udbudt som et funktionsudbud på baggrund af funktionsbeskrivelser
uden forudgående detailprojektering.
Anlægsentreprise for område 3 vil indeholde samtlige arbejder ifm. følgende anlæg:
•
•
•
•
•

Dige
Landskabsdige
Højvandsmur og demonterbar mur
Afvandingssystemer bag digerne
Opbevaringsbygning til

Anlægsentreprise for område 4 vil indeholde samtlige arbejder ifm. følgende anlæg:
•
•
•
•
•

Sluse i Karlstrup Mosebæk
Sluse i Solrød Bæk ved Strandvejen
Sluse i Skensved Å
Højvandsmur og demonterbar mur langs Strandvejen ved Karlstrup Mosebæk
Vejbump ved Holmehusvej

Sluserne planlægges at blive udbudt som et funktionsudbud på baggrund af funktionsbeskrivelser
uden forudgående detailprojektering.
Hvis det er muligt i forhold til myndighedsprocessen vil det være en fordel at lægge slusen, der er
en del af område 2, ind under anlægsentreprisen for område 4, så alle sluser udbydes samtidigt.
Dette vurderes at kunne give en samlet besparelse.
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