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1. INDLEDNING
Den sjællandske østkyst (ud m od Køge Bugt) er karakteriseret ved lavtliggende boligområder, der
potentielt er oversvømmelsestruede i forhold til storm flod fra havet. Køge Bugt kom munerne er
på baggrund af den risikovurdering, der er udarbejdet på national skala af Kystdirektoratet som
led i im plementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv, blevet udpeget som risikoområde for
oversvømmelse (Risikoområde Køge Bugt – København, ref./1/).
Med udgangspunkt i ovennævnte oversvømmelsestrussel har Solrød Kom m une taget initiativ til
udarbejdelsen af en sam let plan for højvandssikring af Solrød Kom m une, der er delt op i tre
delom råder:
•
•
•

Om råde A, der dækker strandområdet nord for lagunen
Om råde B, der dækker strandområdet bag lagunen, der er afgrænset m od Køge Bugt af
Staunings Ø
Om råde C, der dækker om rådet vest for Strandvejen

Beliggenheden af de tre delom råder er vist i Figur 1-1. Nærværende projektforslag dækker
løsninger til kystbeskyttelse og højvandssikring af om råde C, der udgør om rådet vest for
Strandvejen. Sikringsniveauet i dette område er fastlagt til kote 2,8 m DVR90, m ens
sikringsniveauet i om råde A og B er fastlagt til lavere niveauer jf. ref. [2]. Sikringsniveauet er
højere i om råde C, da om rådet indeholder en stor del af kom m unens samfundsmæssige værdier,
som infrastruktur, institutioner, indkøb og boliger og konsekvensen ved oversvømmelse dermed
er relativt større end i om råde A og B.

Figur 1-1: Oversigtskort med markering af område A, B og C
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Strandvejen udgør en naturlig barriere, idet terrænniveauet langs denne ligger over kote 2,8 m
DVR90 langs hovedparten af forløbet gennem Solrød Kommune. Derm ed er det primært
vandløbsunderføringer og enkelte lavtliggende områder af Strandvejen, der skal lukkes af, for at
beskytte område C m od en vandstand i kote 2,8 m DVR90. Løsninger, der adresserer dette, er
præsenteret i nærværende rapport i et niveau, der sigter m o d anvendelse som grundlag for
m yndighedsbehandling af projektet, sam t som grundlag for borgerprocessen.
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2. EKSISTERENDE FORHOLD
2.1 Generelt
Om råde C er bym æssig bebyggelse af forskellig karakter, der både dækker beboelse, erhverv,
detailhandel, offentlige formål og rekreative områder. Om rådet er hydraulisk forbundet m ed Køge
Bugt gennem tre vandløb, der løber under Strandvejen. Fra nord er dette:
•
•
•

Karlstrup Mosebæk
Solrød Bæk
Skensved Å

Vandløbene er beskrevet nærmere i afsnit 2.3. Krydsningerne af Strandvejen ved Solrød Bæk og
Karlstrup Mosebæk er vist i hhv. Figur 1-1 og Figur 2-1 og krydsningen af Skensved Å er vist i
Figur 2-11.

Figur 2-1: Vejbro ved Solrød Bæk

Figur 2-2: Vejbro ved Karlstrup Mosebæk

2.2 Terrænforhold og potentielle oversvømmelser
Overordnet topografi er vist i Figur 2-3. En analyse af terrænhøjderne viser, at der er store
om råder indenfor område C, hvor terrænet ligger under kote 2,8 m DVR90 og derm ed potentielt
kan blive oversvømmet ved en vandstand i denne højde. Dette kan ske dels ved at højvande i
Køge Bugt kan forplante sig gennem de tre vandløb og derfra til lavtliggende om råder i om råde C,
og dels via nogle få steder, hvor vandet kan strømme over Strandvejen. På grund af den
hydrauliske forbindelse m ellem havet og de lave om råder vest for Strandve jen, er der en fare for
oversvømmelse, i forbindelse m ed stormflodssituationer. Et oversvømmelseskort
repræsenterende en vandstand i kote 2,8 m DVR90 er vist i Figur 2-4, ref. [3] . På
oversvømmelseskortet ses, at store områder vest for Strandvejen kan blive oversvømmet i
forbindelse med højvande. Det er som ovenfor beskrevet prim ært i om råderne omkring
krydsningerne m ellem Strandvejen og de tre vandløb, at højvandet breder sig til Om råde C og
derm ed disse steder der skal sættes ind, for at beskytte Om råde C m od oversvømmelse.
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Figur 2-3: Oversigtskort med højdekurver for hver 2,5 m. Område C udgør området vest for Strandvejen
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Figur 2-4: Oversvømmelsesudbredelse ved vandstand i kote 2,8 m DVR90, ref. [3]
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2.3 Vandløb
For hvert af de tre vandløb, der krydser Strandvejen i Solrød Kom m une, er de gældende
regulativer angivet på Solrød Kom m unes hjemmeside, ref [1]. Fælles for alle tre vandløb gælder
det, at de vil blive påvirket af den frem tidige kystbeskyttelse idet der etableres foranstaltninger til
afspærring af vandløbene, som aktiveres i stormflodssituationer. 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 Kom m une oplyst at vandløbene ikke m å rørlægges som led
i kystbeskyttelsestiltaget.
2.3.1
Karlstrup Mosebæk
Den del af vandløbet Karlstrup Mosebæk, der er beliggende på Solrød Kommunes arealer starter
ved kom m unegrænsen m ellem Greve og Solrød på m atrikel nr. 18i ved Karlstrup og har de rfra sit
løb m od Køge Bugt, hvori den udm under ca. 1800 m nedstrøms, ref. [4].
Karlstrup Mosebæk løber som den nordlige afgrænsning af det sam lede kystbeskyttelsesprojekt i
Solrød Kom m une fra Strandvejen i vest, langs Trylleskovens sydlige afgrænsning og m od bugten i
øst. Bækken fungerer i sit forløb, som en naturlig barriere im ellem 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 ‰
Rørdim ension (cm) 2 x 140 cm

Fra vejunderføringen har Mosebækken et forløb m ed en forholdsvis stor bundbredde, inden den
m under ud i Køge Bugt gennem et udløbsvæk gennem stranden. Mellem vejunderføringen og
udløbsbygværket er bundbredden angivet til 330 cm . For strækningen gennem udløbsbygværket,
som går tværs over stranden i bækkens østlige ende, er Karlstrup Mosebæk afgrænset af spuns
langs åbrinkerne, se Figur 2-5 og Figur 2-6. På strækningen gælder følgende karakteristika:
Fra st. 1762 til 1797:
•
Bundkote -0,59 m (DNN) (-0,67 m DVR90)
•
•

Doc ID 1100034238-1758968339-60

Fald 0,0 ‰
Bundbredde 330 cm ved start bygværk, 285 cm på resterende del af
strækningen

8/32

Rambøll - Kystbeskyttelse af Område C

Figur 2-5: Rørunderføring under Karlstrup Strandvej set
fra opstrøms side (vest).

Figur 2-6: Spunstrug ved udløb af Karlstrup
Mosebæk igennem strandarealet. Spunsen er
afsluttet med træhammer.

2.3.2
Solrød Bæk
Solrød Bæks startpunkt (station 0) er et Ø95 cm rørudlø b beliggende i skel m ellem m atrikel nr.
1b og 26 af Ulvem osen. 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 ). [5]
På lange stræk 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 2-8. Ved udløbet gennem strandarealet har vandløbet følgende karakteristika:
Fra st.
•
•
•

Doc ID 1100034238-1758968339-60

6956 til 7117:
Bundkote -0,25 m (DNN) (-0,33 m DVR 90)
Fald 0,0 ‰
Bundbredde 250 cm

9/32

Rambøll - Kystbeskyttelse af Område C

Figur 2-7: Bro og gennemløb under Solrød Strandvej
set fra nedstrøms side (øst).

Figur 2-8: Solrød Bæk forløber i spunstrug på tværs
af strandarealet til udløb i Køge Bugt.

2.3.3
Skensved Å
Solrød Kom m une afgrænses m od syd af Skensved Å, der således udgør kommunegrænsen
m ellem Solrød og Køge Kommuner. Regulativet angivet på Solrød Kom munes hjemmeside er
gældende fra åens fastsatte station 0 beliggende 45 m eter opstrøms skellet m ellem matrikel nr.
4c og 4b af Store Ladager by, Ejby sogn, til udløbet i Køge Bugt ved ca. stationering 9400 m , ref.
[6].
Ved Jersie Strandvej krydser en vejbro Skensved Å. Denne er i regulativet beskrevet som
beliggende i station 8919 til 8956 og er en 34 m bred kam pestensbro med to hvælvede underløb
og slug á 4 m bredde, se Figur 2-9.

Figur 2-9: Snit af brokonstruktion, .ref. [8]
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Nærm este registrering af åens karakteristika er i regulativet angivet ved station 8958 ved ref.
[7]:
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 form odes at være
dækket af rørskov. I særeftersynsrapport, re f. [8], 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 2-10: 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 Jersie Strandvej har Skensved Å sit udløb til laguneom rådet. Åen har frit løb
langs denne strækning, se Figur 2-10. Ved åens udløb til lagunen i station 9400 m har åen
følgende karakteristika, ref. [7]:
Fra st. 9086 til 9400:
•
Bundkote faldende fra -0,47 m til -0,63 m (DVR 90)
•
•
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Figur 2-11: Skensved Å og broen hvorpå
Københavnsvej krydser åen, her fotograferet på

Figur 2-12: En af de private matrikler beliggende ned
til Skensved Å.

vejens østlige side og stående i Køge Kommune. Bag
træerne til højre i fotoet er private haver.
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3. PROJEKTERINGSBASIS
3.1 Levetid
Anlægskonstruktionerne, herunder sluse, spunsvægge, betonmur, m m. designes generelt for en
levetid på 50 år.

3.2 Koordinatsystem og vertikalt referenceniveau
I projektet angives koordinater ift. koordinatsystemet UTM32/ETRS89.
I projektet er koter angivet ift. system DVR90.
Koordinater og koter er angivet i m eter (m ) uden angivelse af referencesystem.
3.3 Eksisterende terrænforhold
Det geografiske grundlag for nærværende projektforslag og den fremadrettede projektering er
DHM – Danm arks Højdem odel og Matrikeldata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effekt ivisering
(ref. [9]).
3.4 Designvandstand
Højvandsbeskyttelsen af om råde C designes til at kunne m odstå en vandstand i kote +2,8 m .
Sikringskoten er fastlagt i en tidligere projektfase og er besluttet af byrådet i Solrød Kom mune.
3.5 Geotekniske forhold
Indledningsvist er der udført et geoteknisk skrivebordsstudie på baggrund af tilgængelig
eksisterende viden om jordbundsforholdene i om rådet.
Kyststrækningen ved Solrød Strand strækker sig fra et ferskvandsområde ved Trylleskoven mod
nord til et beskyttet barrieresystem m od syd. Om rådet 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 m arine 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
m arine aflejringer blevet dækket af m arint sand og flyvesand.
Indledningsvist er der udført et geoteknisk skrivebordsstudie på baggru nd af tilgængelig
eksisterende viden fra GEUS database og Ram bølls egen database om jordbundsforholdene i
om rådet.
Et studie af de nærliggende boringer giver information omkring jordartsfordelingen under den
første m eter. Ved Strandvejen ses generelt blødbundsaflejringer i form af tørv og gytje i toppen af
profilet m ens der træffes glacialt m oræneler længere nede. I den nordlige del af om rådet er
kalken truffet 20 m .u.t. Længere mod stranden findes stigende m ængder af m arint sand ovenpå
m oræneleren.
Der er efterfølgende udført en geoteknisk feltundersøgelse m ed geotekniske boringer ved de
enkelte højvandssikringskonstruktioner der er en del af kystsikringsprojektet. Der er udført to
boringer til 12 m .u.t. ved hver af de tre vandløbskrydsninger, som er be skrevet herunder.
Karlstrup Mosebæk
Der er truffet ca. 0,5 m fyld under terræn og derunder blødbundsafleringer tørv, gytje og flydeler
til kote 0 á -0,5. Derunder er der truffet m oræneler m ed enkelte indlejrede lag af sand,
m orænesand og silt. Boringerne e r afsluttet i kote ca. -10 i m oræneler.
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Solrød Bæk
Der er truffet ca. 2 m fyld under terræn og derunder tørv, gytje og flydeler til kote -1 á -2.
Derunder er der truffet m oræneler ned til kote -8,5, hvorunder der er truffet et sandlag. Den ene
boring er stoppet på en sten i kote -7, m ens den anden er afsluttet i kote -9,5 i sandlaget.
Skensved Å
Der er truffet 2 til 2,5 m fyld under terræn, hvorunder der er truffet et lag af ler/flydeler på 0,5 til
1 m tykkelse til ca. kote 0. Derunder er der truffet m oræ neler til kote -8 á -8,5. Herunder er
truffet ler og sand. Begge boringer er afsluttet i kote -9.
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4. HØJVANDSSIKRINGSKONSTRUKTIONER
4.1 Beskyttelseslinje
Højvandsbeskyttelsen af om råde C består af tiltag langs Strandvejen, der sikre s til kote 2,8 m .
Det er nødvendigt at udføre selvstændige tiltag for at sikre om råde C, idet det er valgt at
om råderne øst for Strandvejen, Om råde A og Om råde B, skal have et lavere beskyttelsesniveau
end om råde C, så tiltag i disse områder ikke er tilstrækkeligt til at sikre om råde C til kote 2,8 m .
Som vist i afsnit 2.2 ligger Strandvejen i sig selv så højt, at der kun er behov for at etablere
højvandssikringskonstruktioner i enkelte udvalgte punkter langs denne.
Højvandssikringen består prim ært af højvandssluser i de tre vandløb, der krydser Strandvejen,
sam t enkelte forhøjninger af eksisterende terræn. Højvandssikringen består således af følgende
elem enter fra nord m od syd:
•
•

Sluse i Karlstrup Mosebæk
Lav højvandsm ur (ca. 30 cm høj) langs Karlstrup Strandvej ved Karlstrup Mosebæk

•
•
•
•

Sluse i Solrød Bæk
Terrænforhøjning langs Solrød Strandvej ved Solrød Bæk
Terrænforhøjning i krydset m ellem Holmehusvej og Jersie Strandvej
Sluse i Skensved Å

En oversigt over højvandssikringselementerne er vist i Figur 4-1.
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Sluse og højvandsmur
ved Karlstrup Mosebæk

Sluse og terræn-forhøjning
ved Solrød Bæk

Terrænforhøjning
ved Holm ehusvej
Sluse ved Skensved Å
Figur 4-1 Oversigtskort over elementer der indgår i højvandssikringe n af område C
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4.2 Sluse i Karlstrup Mosebæk
For at kunne afspærre Karlstrup Mosebæk i forbindelse med stormflod etableres en sluse m ed en
topkote i 2,8 m , der kan lukkes ved et storm flodsvarsel. En oversigt over slusens beliggenhed er
vist på Figur 4-2.

Sluse

Figur 4-2: Højvandssikringskonstruktioner ved Karlstrup Mosebæk

4.2.1
Eksisterende geometri
Slusen etableres på nedstrøms side af vejunderføringen, der består af to Ø140 rør. Vandløbets
bundniveau er ifølge regulativet i kote -0,3 m . Vandsluget gennem slusekonstruktionen udføres så
der m inim um er samme dimensioner som under den eksisterende vejunderføring.
Karlstrup Strandvej ligger ca. i kote 2,5 m og er derfor lavere end det ønskede sikringsniveau.
Mod nord stiger terrænet, så slusekonstruktionen kan afsluttes m od et naturligt terrænniveau i
kote 2,8 m . Mod syd ligger terrænet i niveau m ed Karlstrup Strandvej, og slusekonstruktionen må
afsluttes m od en lav højvandm ur, som er beskrevet i afsnit 4.3, for at vandet i en
storm flodssituation ikke kan strøm me udenom slusekonstruktionen.
4.2.2
Konstruktion
Den bærende konstruktion af den foreslåede sluse er en ram met spuns på tværs af åen, m ed
åbninger for gennemløb og port. På toppen af spunsen etableres en gennemgående
jernbetonhammer, der spænder over åbningen i spunsen for gennemløb. Ham meren understøtter
desuden beslag for selve sluseporten, der således monteres tophængslet på ham meren. Et princip
tværsnit er vist i Figur 4-3. Spunsvæggen føres så langt m od nord, at det om givende terræn
ligger i kote 2,8 m , m ens de t på den sydlige bred afsluttes m od en tværgående betonvæg m ed
topkote i 2,8 m .
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Spunsvæggen på tværs af Mosebækken beklædes med træ af Azobe eller lignende m ed lang
holdbarhed i m arint m iljø. Selve porten udføres i stål eller træ.
Slusen er i høj grad afhængig af, at vandløbets bund ikke sander til og der anbefales derfor udført
et betontrug/”sedimentbassin” af 0,5 m dybde under portenes åbningsareal. Truget har også den
fordel at om rådet vil blive nem mere at renholde.
Slusen placeres foran bro- og underløbskonstruktionen i en afstand af 5 m fra det eksisterende
gennemløb. Konstruktionen fremgår af tegning SOL-P-TH-6411. På tegn. SOL-P-TH-9000 er vist
en tværsnitstegning af detaljeringerne og funktionsprincipper for den foreslåede sluse.
4.2.3
Funktion af foreslået sluse
Ham m eren bærer konsollerne med rotationslejer for vippe port m ed anslag og tætning i bunden,
og langs siderne. Dette er vist på tegning SOL-P-TH-9000.
Den tophængte sluseport drejer om rotationslejerne og lukke r ved højvande, understøttet på
rotationslejerne og m od specielle anslag i bunden, m od spunsen. Porten er forlænget over
rotationslejet og kan vippe som vist på figuren nedenfor.

Figur 4-3: Principtværsnit for funktion af sluse. Tværsnit er også vist på tegning SOL-P-TH-9000.

Vandret er porten i fuld balance m ed passende ballast over rotationslejet. Lodret vil portens
egenvægt dreje mod anslag i bunden, fra m om entet om rotationslejet.
Vandet i åen vil uden andet indgreb presse den nedadhængende port udad, til der opstår ligevægt
m ellem hængemomentet og vandtrykket. Spalten lodret m ellem porten og spunsen lukkes m ed
en tilpasset liste.
Dagligt bør der være en åbning under porten svarende til ca. 600 vist principielt. Denne stilling
kan tilvejebringes manuelt m ed et spil eller drivhjul m ed udveksling placeret på ham meren ved
enderne af slusen på ham m eren. I den valgte stilling låses eller brem ses porten, hvorfra den kan
frigøres når der er højvandsvarsel. Udvekslingen og effektbehovet undersøges med den
m ålsætning, at driften kan gennemføres ved håndkraft.
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4.2.4
Udførelse
Inden arbejdet påbegyndes ryddes eksisterende bevoksning. Under udførelse er der behov for at
om rådet tørholdes. Den endelige løsning s kal godkendes af vandm yndigheden, m en det forestilles
m uligt at tørholdelsen kan udføres ved at overpumpe vandet fra bækken opstrøms
projektområdet til nedstrøms vejoverkørslen. Ledningerne forestilles ført under vejen.
Det forventes at spunsvæggen etableres med hydrohammer hængt fra kran placeret på Karlstrup
Strandvej.
4.3 Højvandsmur ved Karlstrup Strandvej
I forlængelse af slusen i Karlstrup Mosebæk etableres en lav højvandsmur. En oversigt over
sikringskonstruktionerne ses i Figur 4-2.
4.3.1
Eksisterende geometri
Um iddelbart sydvest for slusen i Karlstrup Mosebæk ligger terrænet langs Strandvejen i ca. kote
2,5 m . Der er derfor behov for at etablere en m indre højvandsmur, for at forhindre at der kan
løbe vand fra åen, udenom slusen og derfra over Strandvejen, hvorfra der er adgang til større
om råder, hvor terrænniveauet ligger under kote 2,8 m .
4.3.2
Konstruktion
Højvandsm uren skal have en topkote i 2,8 m og vil derm ed have en begrænset højde over terræn
på om kring 30 cm . Muren føres fra slusen i Karlstrup Mosebæk og langs m ed Karlstrup Strandvej
m od syd på yderside af eksisterende plankeværk i skel m od private m atrikler, se Figur 4-2.
Det foreslås at udføre m uren som en kombination m ellem en fast m ur og en beredskabsløsning.
Beredskabsløsningen etableres, ud for to eksisterende indkørsler til private m atrikler. En oversigt
over strækninger m ed hhv. fast m ur og beredskabsløsning er vist i Figur 4-2. Den faste m ur vil
have en længde på ca. 28 m , m ens beredskabsløsningen dækker en strækning på ca. 10 m .
Grundet de bløde jordbundsforhold, beskrevet i afsnit 3.5, etableres den faste m ur som en
spunsvæg m ed påstøbt betonhammer. Eksisterende ledninger føres igennem væggen.
Beredskabsløsningen vil bestå af udlægning af sandsække eller lignende i forbindelse m ed
storm flodsvarsel på strækningen som er m arkeret på Figur 4-2.
4.3.3
Udførelse
Eksisterende bevoksning, plankeværk, vejinventar sam t belægninger ryddes i m urens tracé.
Spunsen nedbringes m ed samme materiel som for slusen og i forlængelse af denne.
Betonhammeren støbes og eksisterende plankeværk og belægninger genetableres.
4.4 Sluse i Solrød Bæk
For at kunne afspærre Solrød Bæk i forbindelse m ed stormflod etableres en sluse m ed en topkote
i 2,8 m , der kan lukkes ved et storm flodsvarsel. En oversigt over slusens beliggenhed er vist på
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Figur 4-4, sam m en med beliggenheden af terrænforhøjning til sikring m od overs trømning af
Solrød Strandvej. Terrænforhøjningen er beskrevet i afsnit 4.5.

Sluse

Figur 4-4: Højvandssikringskonstruktioner ved Solrød Bæk

4.4.1
Eksisterende geometri
Slusen etableres på opstrøms side af vejunderføringen. Solrød Strandvej har en terrænkote på ca.
2,5 m , m ens terrænet nord for slusens placering er ca. kote 2,0 m . Da det om givende terræn er
under kote 2,8m , m onteres sluseportene i et lukket kam m er omkring indløbet til
vejunderføringen, så vandtilstrømning fra nedstrøms side (strandsiden) i forbindelse med
storm flod, ikke kan strøm me uden om slusekonstruktionen. Ved indløbet til vejunderføringen
ligger vandløbets bundkote i -0,05 m . Bredden af vandsluget under vejen er 3 m . Dis se
dim ensioner bibeholdes gennem slusen.
4.4.2
Konstruktion
Det foreslås at etablere en sluse med sidehængte porte i stil m ed højvandslukket ved Sillebroen i
Frederikssund, se Figur 4-5. For at forhindre, at vandet kan strøm me udenom porten på terræn,
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vinkles sidevæggene omkring sluseåbningen så de slutter til m od vejoverkørslen. Yderligere
forhøjes vejoverkørslens kantbjælke, for at forhindre vandet i at løbe ind over vejen.

Figur 4-5: Tv.: Sluse set forfra med åbne porte. Th.: Sluse set bagfra med lukkede porte.

Konstruktionen udføres m ed vanger i spuns – en spunsvæg på hver side af åbningen, der
træbeklædes. Under sluseåbningen installeres også spuns, der forhindrer gennemstrømning under
portene når de er lukkede. Selve ram m en omkring sluseåbningen, heriblandt øvre anslagsbjælke
og nedre anslagsbjælke på vandløbets bund, udføres som arm eret beton. Portene foreslås udført i
hårdttræ velegnet til m arint m iljø, eksempelvis Azobétræ. Fortøjningspæle foreslås også udført i
Azobé, alternativt som præfabrikerede betonpæle med træbeklædning. Da selv det m est
m odstandsdygtige træ generelt estimeres en levetid på op til 30 år i m arint m iljø, vil det være
nødvendigt m ed løbende vedligehold af porte og evt. udskiftning af træpæle og træbeklædning i
slusens 50 års levetid.
Slusen m ed sidehængte porte er i høj grad afhængig af, at vandløbets bund ikke sander til og der
anbefales derfor udført et trapezformet betontrug/”sedimentbassin” af 0,5 m dybde under
portenes åbningsareal. Truget har også den fordel at om rådet vil blive nem mere at renholde.
Spunsvæggene slutter til vejoverkørslen i bækkens sider. Tilslutningens placering er ikke endeligt
fastlagt, da der ikke er kendskab til overkørslens/rørets geometri. Det forventes, at overkørslens
underside skråner op på sam me m åde som bækkens sider, så for at forhindre gennemsivning ind
under vejen og ud på den anden side af spunsvæggen foreslås det at der nedrammes stålplader
langs vejen. Overkørslens kantbjælke forventes at have en topkote omkring +2,5 m og skal
derfor hæves ca. 30 cm .
På Figur 4-7 sam t på tegn. SOL-P-TH-6422 ses plan sam t snit for slusen.
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Figur 4-6: Plan, sluse opstrøms Solrød Strandvej

Figur 4-7: Snit gennem sluse

Doc ID 1100034238-1758968339-60

22/32

Rambøll - Kystbeskyttelse af Område C

4.4.3
Funktion af foreslået sluse
I en norm alsituation står slusen åben m ed portene parallelt m ed bækken og fortøjet til pæle, der
er sat i bækkens vandkant. Ved storm flodsvarsel kan slusen aktiveres. Den aktiveres m anuelt ved
at fjerne fortøjningen til pælene, hvorved dørene frit kan lukke i. Da sluseportene er placeret
således at de lukker m od topbjælken i sam m e retning som stormfloden, vil vandet selv hjælpe
m ed at skubbe portene i. Portene kan evt. låses i lukket position. Efter en storm, hvor vandet
vender tilbage m od havet, vil portene blive skubbet til side og dermed tillade gennemstrømning.
4.4.4
Udførelse
Under udførelse er der behov for at om rådet tørholdes. Den endelige løsning skal godkendes af
vandm yndigheden, m en det forestilles m uligt at tørholdelsen kan udføres ved at overpumpe
vandet fra bækken opstrøms projektområdet til nedstrøms vejoverkørslen. Ledningerne forestilles
ført under vejen.
Beplantning og rækværk fjernes inden nedbringning af spuns påbegyndes. Det forestilles at
spunsvæggen etableres m ed hydrohammer hængt fra kran. Kranen forventes placeret på både
Solrød Strandvej og langs bækkens breder.
Kantbjælken på vejoverkørslen forhøjes ve d at der ibores ankerstænger i eksisterende kantbjælke
og herefter støbes ca. 30 m betonbjælke ovenpå.
4.5

Terrænforhøjning langs Solrød Strandvej ved Solrød Bæk

4.5.1
Eksisterende geometri
Da slusen i Solrød bæk etableres på opstrøms side af Solrød Strandvej er der et behov for at
etablere supplerende højvandssikring langs den østlige side af Solrød Strandvej, for at forhindre
at vand fra åen nedstrøms overkørslen, løber over vejen og oversvømmer om rådet i forbindelse
m ed stormflod. Den nødvendige udstrækning af denne sikring er fundet ud fra terrænkoterne og
oversvømmelseskortet, som vist i Figur 2-4, idet strøm ningskorridoren på terræn, hvor
terrænniveauet er under 2,8 m , er identificeret. En oversigt over den foreslåede terrænforhøjning
er vist i Figur 4-4.
4.5.2
Konstruktion
Det foreslås at etablere en m indre terrænforhøjning kombineret m ed en beredskabsløsning ud for
de steder, hvor der er adgangsveje til de enkelte m atrikler på strækningen. Terrænforhøjningen
vil have en begrænset højde over terræn på om kring 30 cm.
Der skal i forhøjningen etableres tre åbninger til ejendomme, en indkørsel og to adgangsstier,
hvor der i forbindelse m ed stormflodssituationer skal udlægges en midlertidig forhøjning i form af
sandsække eller lignende.
Terrænforhøjningen udføres som et traditionelt dige m ed hældninger 1:3 på siderne og en
kronebredde på 0,5 m . Mod åbningerne etableres en hældning på 1:2. Forhøjningen etableres
m ed en lerkerne m ed topkote 2,8 m , hvorpå der etableres et 10 cm vækstlag der tilsås m ed
græs. Et principtværsnit for terrænforhøjningen er vist i Figur 4-8. Plan og snit af
terrænforhøjningen er desuden vist på tegn. SOL-P-TH-6422.
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Figur 4-8: Principtværsnit af terrænforhøjning.

4.5.3
Udførelse
Forud for etablering af terrænforhøjelsen skal der foretages afrøm ning af vækstlaget under
fodaftrykket, for at sikre gode funderingsforhold. Når m uldet er afrøm met, opbygges lerkernen og
derefter udlægges det øverste vækstlag, som grundlag for vegetation.
Det afrøm m ede muld vil m uligvis kunne genanvendes, hvorfor det anbefales at dette køres i
m ellemdepot for senere genanvendelse. For at sikre, at m uldet er egnet, skal der foretages en
vurdering af dette, viser det sig, at det ikke er genanvendeligt, skal det køres bort til
jordhåndtering
4.6

Terrænforhøjning af Holmehusvej ved Jersie Strandvej

4.6.1
Eksisterende geometri
Ved krydset m ellem Holmehusvej og Jersie Strandvej er der en lavning, hvor terrænkoten på
Holm ehusvej er under 2,8 m . Terrænkoten på tværs af kørebanen på Holm ehusvej ved tilslutning
til Jersie Strandvej, er på ca. 2,75 m , m ens de tilstødende fortove langs Jersie Strandvej har kote
2,7 til 2,96 m . I tilfælde af en vandstand på 2,8 m vil der derm ed være risiko for at vandet kan
strøm me over på Strandvejen.

Figur 7-4 Eksisterende koteforhold genereret af terrænmodel
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4.6.2
Sikringsløsning og udførelse
For at sikre Strandvejen og om rådet nord for det m od oversvømmelser skal kørebanearealet på
Holm ehusvej ved fodgængerfeltet samt tilstødende fortove hæves til kote 2,8 m . Højderegulering
af kørebanearealet på Holm ehusvej kan gøres ved at lægge et ekstra lag asfalt på
fodgængerfeltet. Koteforholdene på tilstødende fortove og fortovskantsten skal sam tidigt justeres.
Dette kan gøres ved at om lægge de tilstødende fortove og fortovskantsten i ca. 1 m hver retning.
I forbindelse m ed omlægning af fortovene på begge sider af Holm ehusvej ved krydset m ed Jersie
Strandvej, bliver tilgængelighedsforholdene i kryds forbedret, hvor hensigterne i vejregelerne
bliver i videst m uligt om fang im plementeret. Dette betyder blandt andet at tværfaldet på
fortovene reduceres til ca. 25 ‰ og der lægges retnings - og opmærksomhedsfelter ved
fodgængerfeltet.
Idet koteforskellen mellem den færdige kote (2,8 m ) under fodgængerfeltet og omkringliggende
kørebaneareal på Holm ehusvej og Jersie Strandvej er relativt lille (ca. 3-5 cm ), kan opspringet
udlignes ved at affræse eksisterende asfalt og udlægge en blid asfaltram pe i ca. 2 m eters bredde
på Holm ehusvej og på cykelstien m od krydset m ed Jersie Strandvej.
4.7 Sluse i Skensved Å
For at kunne afspærre Skensved Å i forbindelse m ed stormflod etableres en sluse med en topkote
i 2,8 m , der kan lukkes ved et storm flodsvarsel. En oversigt over slusens beliggenhed er vist på
Figur 4-9. Skensved Å er grænsevandløb m ellem Solrød og Køge kommuner og afspærringen af
Skensved Å indgår i højvandssikringen i begge kommuner. Den foreslåede sluseløsning vil derfor
blive etableret som et fælles projekt m ellem de to kommuner.

Sluse

Figur 4-9: Højvandssikringskonstruktioner ved Skensved Å
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4.7.1
Eksisterende geometri
Slusen etableres på nedstrøms side af vejunderføringen under Jersie Strandvej. Vandløbet er ført
igennem en bro m ed to hvælvede underløb som vist på Figur 2-9. Hvert af de to underløb har en
bredde på 4 m og en højde på 2,1 m . Vandløbets bundniveau er ifølge regulativet i kote -0,3 m .
Vandsluget gennem slusekonstruktionen udføres så disse dimensioner er bibeholdt.
Jersie Strandvej ligger over kote 2,8 m , så der er ikke m ulighed for at vandet kan strømme over
Strandvejen. Nord og syd for slusekonstruktionen er terrænet dog under kote 1,5 m , så der er
behov for, at slusekonstruktionen tilsluttes vej/cykelsti, hvor terræn er over kote 2,8 m , for at
forhindre vandet i at strøm me udenom slusen og derfra under broen.
4.7.2
Konstruktion
Den bærende konstruktion af den foreslåede sluse er en ram met spuns på tværs af åen, m ed to
åbninger for gennemløb og port, ud for hvert af broens underløb. Åbningerne etableres m ed 2 m
m ellemrum. På toppen af spunsen etableres en gennemgående jernbetonhammer, der spænder
over de to åbninger i spunsen for gennemløb. Ham m eren understøtter desuden beslag for selve
sluseportene, der således monteres tophængslet på ham meren. Et princip tværsnit er vist i Figur
4-3. Spunsvæggen føres ind m od vej/cykelsti for at tilslutte til terræn i kote 2,8 m .
Spunsvæggen på tværs af åen beklædes m ed træ af Azobe eller lignende med lang holdbarhed i
m arint m iljø. Selve porten udføres i stål eller træ.
Slusen er i høj grad afhængig af, at vandløbets bund ikke sander til og der anbefales derfor udført
et betontrug/”sedimentbassin” af 0,5 m dybde under portenes åbningsareal. Truget har også den
fordel at om rådet vil blive nem mere at renholde.
Slusen placeres foran bro- og underløbskonstruktionen i en afstand af 5 m fra det eksisterende
gennemløb. Konstruktionen fremgår af tegning SOL-P-TH-6431. På tegn. SOL-P-TH-9000 er vist
en tegning af detaljeringerne og funktionsprincipper for den foreslåede sluse.
4.7.3
Funktion af foreslået sluse
Ham m eren bærer konsollerne med rotationslejer for vippe port m ed anslag og tætning i bunden,
og langs siderne. Dette er vist på tegning SOL-P-TH-9000.
Den tophængte sluseport drejer om rotationslejerne og lukker ved højvande, understøttet på
rotationslejerne og m od specielle anslag i bunden, m od spunsen. Porten er forlænget over
rotationslejet og kan vippe som vist på Figur 4-3.
Vandret er porten i fuld balance m ed pas sende ballast over rotationslejet. Lodret vil portens
egenvægt dreje mod anslag i bunden, fra m om entet om rotationslejet.
Vandet i åen vil uden andet indgreb presse den nedadhængende port udad, til der opstår ligevægt
m ellem hængemomentet og vandtrykket. Spalten lodret m ellem porten og spunsen lukkes m ed
en tilpasset liste.
Dagligt bør der være en åbning under porten svarende til ca. 60 0 vist principielt. Denne stilling
kan tilvejebringes manuelt m ed et spil eller drivhjul m ed udveksling placeret på ham m eren ved
enderne af sluseporten på ham meren. I den valgte stilling låses eller brem ses porten, hvorfra den
kan frigøres når der er højvandsvarsel. Udvekslingen og effektbehovet undersøges med den
m ålsætning, at driften kan gennemføres ved håndkraft.
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4.7.4
Udførelse
Under udførelse er der behov for at om rådet tørholdes. Den endelige løsning skal godkendes af
vandm yndigheden, m en det forestilles m uligt at tørholdelsen kan udføres ved at overpumpe
vandet fra bækken opstrøms projektområdet til nedstrøms vejoverkørs len. Ledningerne forestilles
ført under vejen.
Inden arbejdet påbegyndes, ryddes eksisterende bevoksning og belægning , som retableres igen.
Det forventes at spunsvæggene etableres m ed hydrohammer hængt fra kran , placeret på Jersie
Strandvej. Da broen er fredet, anbefales det at der i designfasen udføres beregninger for det
forventede vibrationsniveau af broen. Som sammenligningsgrundlag kan det være fordelagtigt at
m åle vibrationsniveauet fra alm . trafik i 1-2 døgn for om m uligt at få et bedre billede af
hverdagspåvirkningen. Det skal endvidere undersøges om broen har den fornødne bæreevne.
Yderligere anbefales det at der på broen, udføres foto registrering inden spunsen nedbringes
vibrationsm ålinger under arbejdet.
4.8 Afvanding
Projektet ændrer ikke ved de generelle afvandingsforhold i om rådet. I forbindelse m ed stormflod,
hvor sluseportene er lukkede, spærres dog for den naturlige afstrømning i vandløbene. Der er i
disse situationer derfor behov for at vandføringen i vandløbene pumpes ud forbi sluserne.
Det er besluttet af kom m unen, at der ikke etableres faste pumpestationer i forb indelse med
sluserne, til at pum pe afstrømningen i vandløb videre m od Køge Bugt i stormflodssituationer. Der
skal derfor være et beredskab med adgang til tilstrækkelig pum pekapacitet, der kan sættes ind i
forbindelse med et stormflodsvarsel, hvor sluserne lukkes.
4.9 Fotoregistrering og vibrationsmålinger
Om råderne ved de tre sluser er præget af forholdsvis stor udbredelse af blødbund. Det anbefales
derfor at der inden arbejdets start, udføres fotoregistrering af nærliggende bebyggelse og at der
under nedbringning af spunsen udføres vibrationsmålinger på de nærm este bygninger.
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5. LUKNINGER AF SLUSER
Nærværende afsnit opsummerer antal forventede lukninger af sluser ifm . stormflodshændelser og
test og vedligehold af sluseportene.
5.1 Lukninger ved stormflod
Sluserne skal lukkes ved varsel af storm flod. For at sikre at sluserne bliver lukket rettidigt, m en
uden at der skal udpum pes 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 om råder der ligger i forbindelse m ed åerne der
begynder at blive oversvømmet. Sluserne skal derm ed 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 lukninger, som følge af storm flod, ved et lukkekriterie i kote +1,0 m , er præsenteret i
Tabel 5-1, 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 e t storm flodsvarsel, så dette antal m å regnes for et
absolut m aksimum for antallet af sluselukninger.
I forbindelse m ed lukning af sluser ved stormflod bør der foretages en udpumpning af åvandet
under hele stormflodshændelsen, for at forhindre at om rådet b ag slusen oversvømmes af vand fra
vandløbets opland. Det bør undersøges nærmere, hvor stor m agasineringskapacitet der er i
vandløbene og hvor stor pumpekapacitet der er nødvendig.
Tabel 5-1: Antal lukninger af sluser ved stormflod for et lukkekriterie i kote +1,0 m DVR90.

Vandspejlskote for lukning

Gennemsnitligt antal

Gennemsnitlig

hændelser per år
[hændelser/år]
+1,0 m

1

varighed per
hændelse
[timer/hændelse]
4

(nuværende forhold)
+1,0 m
(år 2070)

6

6

5.2 Lukninger ved test og vedligehold
Antallet af lukninger ifm . test og vedligehold af sluserne forventes at være som præsenteret i
Tabel 5-2.
Da alle m ekaniske dele af sluserne er over vandspejlet kan vedligehold foretages uden, at der
skal lukkes for port eller vandgennemstrømning. Funktionaliteten af sluserne bør dog testes
regelm æssigt, hvilket betyder, at sluserne skal lukkes 1-3 gange årligt.

Tabel 5-2: Antal sluselukninger ved test og vedligehold af sluserne.

Procedure

Testlukninger
Testlukning ved varsling af
storm flod
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Gennemsnitligt antal
lukninger per år

Gennemsnitlig
varighed per lukning

[lukninger/år]
1–3

[timer/lukning]
1

1-6

0,25
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6. PROCEDURER VED STORMFLOD
6.1 Generelt
Lukning af højvandssluser og øvrige beredskabsmæssige tiltag foreslås at blive varetaget af
kom m unens beredskab, da dette vil sikre den største sikkerhed for korrekt im plementering i
forbindelse med stormflodssituationer.
6.2

Procedure for lukning af sluser

6.2.1
Styring
Operation af sluserne styres manuelt.
Der skal opsættes en niveaumåler (vandstandsmåler), som er m onteret i et rør på havsiden af
slusen. Der sigtes efter, at portene lukkes ved en registreret vandstand på +1,0 m , så det vil
være nødvendigt, at der er en ansvarlig for sluser, der følger m ed i vandstanden i forbindelse med
et storm flodsvarsel.
Ved registrering af en vandstand i eller over kote 1,0 m lukkes sluserne m anuelt.
6.2.2
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 m anuel lukning af slusen
Under stormflodshændelsen:
3) Overvågning af at slusen forbliver lukket korrekt
Efter storm flodshændelsen:
4) Kontrol af, at portåbningen er fri for genstande, der kan forhindre åbning af slusen
Ud over ovenstående skal funktion af sluseporte testes halvårligt og vedligeholdes jf. fabrikantens
anvisninger.
6.2.3
Procedure for udpumpning
Der skal være en m ulighed for udpumpning af vandet i vandløbene under lukning af sluser, m en
det har ikke været en del af nærværende projektforslag, at dim ensionere pumpekapacitet eller
projektere pumpeløsninger. I forbindelse med detailprojektering af sluser bør dette dog
inkluderes. Solrød Kom mune har lagt sig fast på at der etableres en beredskabsløsning, hvor
beredskaber stiller m ed en tilstrækkelig pumpekapacitet til udpum pning af vandføringen. I
forbindelse med lukning af sluserne skal det derfor sikres, at der er det nødvendige beredskab til
rådighed til udpumpning af vandføringen i vandløbene, for at forhindre oversvømmelse fra
bagvandet.
En nærm ere procedure for rekvirering af pum pekapacitet ved s tormflodsvarsel bør opstilles som
del af beredskabsplan.
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6.3 Procedure for opsætning af spærringer ved beredskabet
Ved Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk er det nødvendigt at udlægge sandsække eller lignende
for at forhindre oversvømmelse af Strandvejen ved vands tande over kote 2,5 m . En forudsætning
for sikringen m ed en sådan beredskabsløsning er, at der laves en udførlig plan for opbevaring af
sandsække, samt procedure for spærring af de åbne passager.
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