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STATUS FOR ARBEJDE PÅ PROJEKTFORSLAGET



GRUNDLAG

• Beslutning fra Solrød byråd 26 feb. 2018:

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

• Kombination af klitforhøjelse og jorddige til højvandsbeskyttelse af område 1,2 og 3

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

• Klitstyrkevurderinger udarbejdet af Niras

• Supplerende skrivebordsundersøgelser til etablering af indledende grundlag for:

• Geotekniske forhold 

• Bølgeforhold

• Eksisterende ledninger



• Eksisterende geotekniske oplysninger er indsamlet

• Kun få eksisterende geotekniske boringer i området

• Karteringskort (øverste meter):

• Kystnære strækninger domineret af marint sand og 
flyvesand

• Å-udløb domineret af postglaciale ferskvandsaflejringer

• Områder forventes at være med blødbundsaflejringer

GRUNDLAG - GEOTEKNIK



GRUNDLAG – BØLGEFORHOLD OG VANDSTAND

• Vandstand i hhv. Kote 2,0 og 2,8 anvendt som
designvandstand

• For klit i område 2 skal der tages højde for 
bølgeoverskyl

• Bølgeforhold:

• Bølgehøjder (Hs) op til 1,5 m i Køge bugt

• Ved klitfod dybdebegrænset:

• Ved vandstand i kote 2,0: Hs = 0,9 m



GRUNDLAG – LEDNINGER 

• Oplysninger om eksisterende ledninger indhentet
fra LER:

• Ved Strandstien ligger en gasledning fra HNM op 
ad linjeføringen

• Flere steder krydses ledninger fra Klar forsyning
herunder ledninger langs hele 
Hjertestien/Strandstien

• TDC kabler ved Strandstien



LINJEFØRING

Kystbeskyttelse



LINJEFØRING

Nordlige dige langs Karlstrup Mosebæk

Højvandsaflukke i Karlstrup Mosebæk

Klitforhøjelse langs kysten

Højvandsaflukke i Solrød Bæk

Landdige langs ”Hjertestien”/Strandstien

Højvandslukke i Skensved Å

Sydlige dige langs Skensved Å

Højvandslukke til kote +2,80



Klitforhøjelse:

Digeløsning:

LINJEFØRING – TVÆRSNITS PRINCIP



Klitforhøjelse:

Eksempel på snit igennem 

klitter i området ved Juulsgaardvej 

og Skovparken.

LINJEFØRING – TVÆRSNITS EKSEMPLER KLITFORHØJELSE

Snit eksempel



Snit eksempel ved Jersie Solvænge

LINJEFØRING – TVÆRSNITS EKSEMPLER DIGE



Snit eksempel ved Rørsangervej

LINJEFØRING – TVÆRSNITS EKSEMPLER DIGE



LINJEFØRING – OMRÅDE 1

Digeløsning langs Karlstrup Mosebæk

Lukning af Karlstrup Mosebæk ved 

eksisterende gangbro

Klitforhøjelse på sydlige side af 

Karlstrup Mosebæk



LINJEFØRING – OMRÅDE 2, NORDLIGE DEL



LINJEFØRING – OMRÅDE 3



Højvandslukke i kote +2,8

LINJEFØRING – OMRÅDE 4

Karlstrup Mosebæk Solrød Bæk Skensved Å

Højvandsmur

Højvandslukke



FOKUSOMRÅDER – GENNEMBRYDNINGER/PASSAGE

Østre Standvej

Solrød Strandpark



FOKUSOMRÅDER – GENNEMBRYDNINGER/PASSAGE

• Handicap adgang? 

• Styret passage af klitter med 
afmærkning og belægning?

• Hvor mange passager skal 
etableres?

• Overkørsel med køretøjer 
(strandrensning, tømning af 
skraldespande o.lign.)

• Gennemgange vil være 
svage områder for klitten



FOKUSOMRÅDER – OVERGANGE DIGER

• Handicap adgang? 

• Behov for passage med 
køretøjer?



Tre udløb på strækningen:

• Karlstrup Mosebæk

• Solrød Bæk

• Skensved Å

Generelle løsningsforslag

• Sluse

• Stigbord

• Plankeløsning

• Anlægskonstruktion med 
eller uden fløjvægge?

FOKUSOMRÅDER – VANDLØB OG ÅER
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Karlstrup Mosebæk

Anlægskonstruktion for 
højvandslukke udføres i 
forbindelse med 
eksisterende gangbro

FOKUSOMRÅDER – VANDLØB OG ÅER



Solrød Bæk

Anlægskonstruktion for 
højvandslukke udføres i 
forbindelse med 
eksisterende gangbro

FOKUSOMRÅDER – VANDLØB OG ÅER



Skensved Å

Udførelse af 
højvandstiltag på 
nordsiden af åen, dette 
tilsluttes til Køge 
Kommunes sluseløsning 
ved Københavnsvej. 

FOKUSOMRÅDER – VANDLØB OG ÅER



FOKUSOMRÅDE – NORDLIGE DIGE 

Placering af dige på nordside af Karlstrup Mosebæk

• Fordel at området er ubebygget

• Ulemper:

 Karlstrup Mosebæk kommer indenfor 

sikringsområdet, anlægskonstruktion        

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

er påkrævet for at opnå kystbeskyttelse, 

samt etablering af vanskeligt pumpe-

system for opstuvende vand i bækken

 Området er underlagt naturbeskyttelse 



FOKUSOMRÅDE – NORDLIGE DIGE 

Placering på sydside af Karlstrup Mosebæk

• Fordele:

 Karlstrup Mosebæk er beliggende udenfor +2,0 sikringen

 Naturbeskyttelsesområder berøres ikke

• Ulemper:

 Private matrikler er beliggende ned til bækkens sydlige brink

 Diger vil skulle udføres på privat område samt vedligeholdelse vil skulle udføres 

på privat område i fremtiden

 Store mængder bevoksning, træer og buske i haverne skal ryddes for etablering 

af dige, højvandsmur eller lignende



Mulige løsninger:

• Traditionelt dige 

• Terrænregulering af 
haver til kote +2,0

• Sikringsmur i kote +2,0

• Sikringsmur som 
fundament for 
demonterbar 
plankeløsning til kote 
+2,0

FOKUSOMRÅDE – SYDLIGE DIGE 



FOKUSOMRÅDE – SYDLIGE DIGE + OMRÅDE 4

Eksempel på fundamenter for demonterbare planker og søjler



TIDSPLAN FREMADRETTET

• Beslutning omkring uafklarede løsninger: 15-10-2018

• Aflevering af projektforslag i kladdeversion: 30-10-2018

• Modtagelse af kommentarer fra Solrød: 15-11-2018

• Færdiggørelse og endelig aflevering: 30-11-2018



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


