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1 Indledning
Projektet Køge Dige har til formål at etablere en gennemgående beskyttelse af
Køge Kommune mod stormflod fra Køge Bugt. Stormflodsbeskyttelsen etableres til
minimum +2,8 mDVR90 langs kysten i Køge Kommune.
I dispositionsforslaget til Køge Dige blev der fremsat en stormflodsbeskyttelse ved
Køge Havn bestående af en kombination af højvandsmure af beton, svinerygsplanker og højvandsskots, der skal betjenes af beredskabet ved stormflodsvarsel. Løsningsforslaget fremsat i dispositionsforslaget er vist på Figur 1.1.
Stormflodsbeskyttelsen i Køge Havn beskytter store værdier i og omkring Køge
centrum mod skader som følge af høj vandstand i Køge Bugt.
Dette notat redegør for risici, fordele og ulemper ved stormflodsbeskyttelsen fremsat i dispositionsforslaget samt forslag til optimerede og mere robuste løsninger på
sårbare strækninger. Formålet med notater er at sikre, at den endelige beslutning
om udformningen af stormflodsbeskyttelsen tages på tilstrækkeligt oplyst teknisk
grundlag og at de endelige valgte løsninger optimeres således, at projektet er
mest muligt robust og fremtidssikret.

Figur 1.1: Oversigtskort over
løsningsforslag fremsat i dispositionsforslaget med højvandsdiger, -mure, -skot og –port.
Kilde: Stormflodssikring. Dispositionsforslag for Køge . Køge
Kommune, 14. februar 2018.
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2 Køge Havn
Køge Havn omfatter en blanding af industri, færgeaktivitet, skibstrafik og et gammelt havneområde med restauranter og caféer samt nye boligområder.
Den nye opfyldning og udvidelse af industrihavnen er udført i tilstrækkeligt niveau
til at beskytte mod de fleste stormfloder de kommende årtier.
Stormflodsbeskyttelsen i Køge Havn beskytter foruden selve havnen også Køge
Centrum mod stormflodsskader.

3 Beskyttelse foreslået i dispositionsforslaget
Løsningsforslaget fremsat i dispositionsforslaget ses i Figur 1.1. Løsningsforslaget
består af en højvandsmur, der løber mellem bygningerne på haven og kajkanten.
Højvandsmuren er brudt af højvandsskots, hvor der er indkørsler til bygninger og
grunde og hvor der er veje. Højvandsmuren starter omkring Kaj 49 i Nordhavnen
og løber mod vest omkring færgeterminalen og til kajen i Køge Gammel Havn
(”Slipset”) til Køge Å, hvor der anlægges en højvandsport og pumpestation.
Højvandskots og højvandsporten vil være åbne under normale omstændigheder og
lukkes af beredskabet i tilfælde af stormflodsvarsel.
I Køge Nordhavn er eksisterende terræn ca. +2,3 mDVR90, hvilket resulterer i en
højvandsmur på ca. 0,5 m over terræn. Omkring færgeterminalen falder terrænet
til ca. +2,0 mDVR90, hvilket resulterer i en højvandsmur på ca. 0,8 m over terræn.
I Køge Gammel Havn falder terrænniveauet fra ca. +1,5 mDVR90 i den yderste del
af Slipset til mellem +1,0 og +1,2 mDVR90 ved Havnepladsen, som udgør det rekreative området i bunden af Slipset. Ved Havnepladsen er højvandsmuren derfor
mellem ca. 1,6 og 1,8 m over terræn.
I Figur 3.1 ses højvandsmuren visualiseret på Havnepladsen.
Idet Køge Centrum er afhængig af en stormflodssikring i Køge Havn for at afværge
oversvømmelse i tilfældet af høj vandstand i Køge Bugt, er det essentielt, at højvandssikringen er effektiv og operationel med kort varsel. Det kan derfor være en
ulempe at etablere en stormflodsbeskyttelse, som er afhængig af beredskab. Hvis
blot et enkelt højvandsskots eller den lange mur af svinerygsplanker ikke kan opereres efter hensigten, svigter eller adgangsvejen er blokeret, er stormflodssikringen uden værdi og havvand vil trænge ind i baglandet og oversvømme store områder.
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Figur 3.1: Visualisering af højvandsmur ved Havnepladsen.
Kilde: Projektbeskrivelsen, Bilag 5 – Visualiseringer.

4 Underføring mellem Havnepladsen og Kulturtorvet
Mellem Havnepladsen og Kulturtorvet er det planen at anlægge en tunnel under
Tolbodvej/Østre Banevej og jernbanen, for at skabe en bedre sammenhæng mellem Havnepladsen og Kulturtorvet for fodgængere og cykellister.
I Figur 4.1 og Figur 4.2 ses visualiseringer af underføringen.
Underføringen er uhensigtsmæssig set fra et stormflodsbeskyttende perspektiv,
idet der skabes åben forbindelse fra havnen til Kulturtorvet, som havvand vil
kunne strømme igennem.
Underføringen vil øge risikoen for oversvømmelsesskader omkring Køge Centrum i
forbindelse med en stormflod, hvis ikke der udføres en sammenhængende og robust stormflodsikring i forbindelse med underføringen.
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Figur 4.1: Visualisering af underføringen som er tiltænk for at skabe en bedre sammenhæng mellem Havnepladsen og Kulturtorvet.
Kilde: https://koegekyst.dk/om-os/nyheder/koge-kyst-saetter-underforingen-i-gang/
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Figur 4.2: Visualisering af underføringen som er tiltænk for at skabe en bedre sammenhæng mellem Havnepladsen og Kulturtorvet.
Kilde: https://koegekyst.dk/om-os/nyheder/koge-kyst-saetter-underforingen-i-gang/

På Figur 4.2 er underføringen visualiseret fra Havnepladsen. Terrænniveauet fra
visualiseringens synspunkt vurderes til +1,2 mDVR90 ud fra eksisterende terrænniveau samt niveauangivelser for underføringen.
Den visualiserede betonmur vurderes at være ca. 40 cm høj og vil således være
utilstrækkelig som stormflodsbeskyttelse.
For at opnå en beskyttelse som i den resterende del af projektet skal betonmuren
være mindst 160 cm over terræn for at beskytte op til +2,8 mDVR90. Betonmuren
skal derudover være uden åbninger for at opnå en robust beskyttelse.
Etableres der ikke stormflodsbeskyttelse mellem underføringen og kajkanten vurderes underføringen at blive oversvømmet ved en vandstand på +1,2 mDVR90.
En vandstand på +1,2 mDVR90 som i dag vurderes til en 2-års hændelse vil i
fremtiden forventeligt optræde flere gange årligt.
Ved en vandstand på +2,5 mDVR90 vil havvand strømme gennem underføringen
og oversvømme Kulturtorvet og tilstødende arealer, hvis der ikke etableres yderligere tiltag. Potentielt vil hele Køge By være i risiko for oversvømmelse fra havvand, som strømmer gennem underføringen uagtet, at højvandsporten i Køge Å er
lukket.
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Etableres der en højvandsmur langs med kajkanten ved Havnepladsen, vil denne
skæmme udsigten over vandet og vil forringe den rekreative værdi af Havnepladsen i væsentlig grad. Højvandsmuren vil derudover modvirke den ønskede effekt
med underføringen, som er tiltænkt for at skabe bedre sammenhæng mellem havn
og by.
Etableres der stormflodsbeskyttelse som er afhængig af beredskab og mobile løsninger, reduceres robustheden og risikoen for oversvømmelse stiger. Derudover
kræves det at mobile løsninger betjenes og installeres flere gange årligt på sigt,
for at undgå, at havvand strømmer ned i underføringen.

5 Alternative løsningsforslag
For at reducere antallet af højvandsskots for derved at gøre stormflodsbeskyttelsen mere robust og mindre afhængig af beredskab og mobile løsninger forslås
etablering af en todelt stormflodsbeskyttelse.
Den primære beskyttelse af Køge By etableres fra den nye havneopfyldning, som
er i tilstrækkeligt niveau og langs med Nordhavnsvej. Fra Nordhavnsvej forbindes
stormflodsbeskyttelsen med højvandsporten med en kombination af, højvandsmurer, diger og overkørsler afhængigt af højvandsportens placering som beskrevet
nedenfor.
Bygninger og havnearealer havværts den primære beskyttelse, beskyttes af sekundære lokale løsninger, som udformes efter interessenternes eget ønske til sikringsniveau og udformning.
De alternative løsningsforslag vil reducere antallet af åbninger og højvandskots i
den primære beskyttelse betydeligt, set i forhold løsningen i dispositionsforslaget.
De alternative løsningsforslag vil dog stadig inkluderer åbninger, hvor stormflodsbeskyttelsen krydser jernbanen til Baltic Kaj samt ved tilkørselsrampen til færgen.

5.1 Tilbagetrukket stormflodsbeskyttelse
For at reducere antallet af højvandsskots og gøre stormflodssikringen mere robust
og uafhængig af beredskab og mobile løsninger foreslås en todelt løsning, hvor
den primære beskyttelse etableres helt uden eller med ganske få åbninger og
trækkes tilbage for ikke at besværliggøre havneaktiviteterne.
Der etableres derudover en sekundær lokal løsning, som beskytter bygninger og
havnearealer havværts den primære beskyttelse. Idet den primære beskyttelse
sikre Køge Centrum mod oversvømmelse giver det frihed til at udforme den sekundære løsning efter interessenternes ønske til åbninger, udformning og sikringsniveau.
Den foreslået tilbagetrukket stormflodsbeskyttelse ses i Figur 5.1.
Den primære beskyttelse etableres langs med Nordhavnsvej, fra den nye havneopfyldning til Værftsvej. Langs Nordhavnsvej er eksisterende terrænniveau mellem
+2,0 og +3,0 mDVR90 og det vil være uproblematisk at etablere overkørsler og
hæve eksisterende vejniveau, hvor det er nødvendigt.
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Fra Nordhavnsvej etableres stormflodsbeskyttelsen langs med Værftsvej og til
Havnepladsen via vejen Havnen. Hvor stormflodsbeskyttelsen krydser veje anlægges der overkørsler og der etableres et højvandsskot, hvor beskyttelsen krydser
jernbanen.
Denne løsning afhjælper ikke problematikken omkring Havnepladsen, hvor en højvandsmur mellem underføringen og kajkanten er nødvendig for at beskytte underføringen og Køge Centrum mod oversvømmelse.
I forbindelse med højvandsmuren kan der etableres terrænregulering, forhøjet terrasser, ramper og trapper o. lign. for at sikre udsigt over vandet landværts højvandsmuren samt adgangsforholdene.
Højvandsmuren kan også flyttes tættere på restauranterne, hvor terrænniveauet
er højere og hvor muren dermed bliver laverer. Denne løsning skal dog tænkes
sammen med udformningen af tilkørslen til underføringen, for at sikre en sammenhængende beskyttelse. Desuden kan dette medfører, at der er behov for en
række højvandsskot for at sikre lige adgang til alle restauranterne, hvilket giver en
mere beredskabskrævende løsning.

Figur 5.1: Foreslået linjeføring
ved en tilbagetrukket stormflodsbeskyttelse og højvandsport i udmundingen af
Køge Å.

5.2 Fremskudt højvandsport
Ved at flytte højvandsporten fra udmundingen af Køge Å, i bunden af Slipset, længere ud i Slipset undgås det at skulle etablere en høj højvandsmur mellem havnepladsen/underføringen og kajkanten.
Med en fremskudt højvandsport vil havnemiljøet ved Havnepladsen således kunne
opretholdes samtidigt med at en eventuel gæstemarina i bunden af Slipset vil
opnå forbedret forhold idet en højvandsmur og indfatningsvægge vil reducere
bølgeuro betydeligt.
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Højvandsporten etableres under hensyntagen til sigtelinjer fra Havnepladsen for at
bevare så meget udsigt som muligt over havnen og horisonten gennem porten og
eksisterende havneåbning.
På sydsiden af Slipset forbindes højvandsporten med stormflodssikringen, der
etableres i forbindelse med Køge Kyst. På nordsiden af Slipset etableres en kombination af diger og højvandsmure.
Løsningsforslaget med en højvandsport ved frysehuset ses i Figur 5.2 og med en
højvandsport yderst i Slipset i Figur 5.3.

Figur 5.2: Foreslået linjeføring
ved en tilbagetrukket stormflodsbeskyttelse og højvandsport i Slipset ved frysehuset.
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Figur 5.3: Foreslået linjeføring
ved en tilbagetrukket stormflodsbeskyttelse og højvandsport yderst i Slipset.

Begge løsningsforslag med fremskudt højvandsport vil kræve, at der etableres højvandskots, hvor jernbanen til Baltic Kaj krydses. Derudover vil der for løsningen
med højvandsporten yderst i Slipset kræves et højvandsskot ved tilkørselsramperne til færgen og muligvis omkring Holship Danmarks lagerhaller, lige nord for
højvandsporten, for at sikre fortsat adgang.
Placeres højvandsporten ved frysehuset etableres højvandsporten med samme åbningsbredde som for højvandsporten i udmundingen af Køge Å, for at sikre sejladgang for lystsejlere.
Placeres højvandsporten yderst i Slipset skal der fortsat sikres adgang for erhvervsskibe til kajerne i Slipset. Anløb til Slipset foretaget i 2020 udgøres af op til
15 m bredde skibe, med et enkelt fartøj op til 17 m. På baggrund af PIANC-vejledning 121 om design af besejlingskanaler vurderes en portåbning på 1,6 gange
skibsbredden tilstrækkelig. I anlægsoverslaget nedenfor er der antaget en portåbning på 25 m for placeringen yderst i Slipset. Portåbningen skal endelig verificeres
ved inddragelse af eksperter, havnelodser og kaptajner.

6 Anlægsoverslag
De primære forskelle i anlægsomkostninger på de præsenterede løsninger, skyldes
højvandsportens placering samt den totale længde af højvandsmure.
Fastholdes højvandsporten i udmundingen af Køge Å, vil der være en meromkostning til etablering af den primære bagvedliggende beskyttelse langs med Nordhavnsvej og Værftsvej, set i forhold til dispositionsforslaget.
Terrænniveauet langs denne strækning er dog forholdsvis højt. Der vil således
være omkostninger forbundet med en mindre højvandmur samt en håndfuld overkørsler, hvor stormflodsbeskyttelsen krydser indkørsler og Værftsvej.
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For løsningsforslaget med højvandsporten ved frysehuset vil ovenfornævnte forhold være uændret. Derudover vil der være en meromkostning forbundet med
etablering af indfatningsvægge til højvandsporten, idet afstanden mellem kajerne
er større her end i udmundingen af Køge Å.
For løsningsforslaget med højvandsporten yderst i Slipset er omkostningen til højvandsmurer nogenlunde den samme som i dispositionsforslaget, idet den totale
længde mur stort set er identisk.
I Tabel 6.1 ses et groft entreprenøroverslag for etablering af højvandsporten og
tilsluttende indfatningsvægge. Entreprenørbudgettet skal tillægges udgifter til
pumpestation, design og tilsyn, anstilling mm., samt en usikkerhed for at få det
samlede anlægsoverslag. For de 3 placeringen af højvandsport vurderes disse udgifter at være stort set identiske.
Det skal bemærkes at entreprenøroverslaget er indledende og behæftet med væsentlig usikkerhed. Entreprenøroverslaget er udarbejdet med henblik på relativ
sammenligning af de alternative løsningsforslag.
I den tekniske rapport ”Klimatilpasning Køge, Vurdering af Behov for Sluse og
Pumpe ved Køge Å” udført af COWI i januar 2018 anslås entreprenøromkostninger
til pumpestation til 15 mio. kr. Det er i rapporten ikke klart hvad præcist denne
post dækker over og kan muligvis indeholde dele som også er indeholdt i overslaget i Tabel 6.1.
Tabel 6.1: Indledende entreprenøroverslag for etablering
af højvandsmur og tilsluttende indfatningsvægge for
de tre beskrevet placeringer.
Alle priser er ekskl. moms.
Usikkerheden på overslaget
vurderes til 30 %.

Portåbning

Højvandsport og indfatningsvægge

Højvandsport ved udmunding af Køge Å

12 m

~15 mio. kr.

Højvandsport ved frysehus

12 m

~20 mio. kr.

Højvandsport yderst i Slipset

25 m

~30 mio. kr.

Ovenfor viste entreprenøroverslag er udarbejdet på baggrund af erfaringstal samt
aktuelle priser for udførelse af højvandsporten i Esbjerg Strand. Det forventes, at
aktuelle krav til konstruktionen, aktuelle geotekniske forhold, sammenbygning
med eksisterende konstruktioner, ændringer i stålpriser o. lign. vil påvirke anlægsudgifterne.
I Tabel 6.2 ses hvordan anlægsudgifter for de alternative løsningsforslag forholder
sig i forhold til løsningen præsenteret i dispositionsforslaget.
Tabel 6.2: Ændring af anlægsomkostninger for de alternative løsningsforslag set i
forhold dispositionsforslaget.
-: Reducerede omkostninger i
forhold til dispositionsforslaget.
0: Uændrede omkostninger i
forhold til dispositionsforslaget.
+: Øgede omkostninger i forhold til dispositionsforslaget.

Højvandsmur

Højvandsport

Tilbagetrukket beskyttelse

+

0

Højvandsport ved frysehus

+

+

Højvandsport yderst i Slipset

0

+
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Alle 3 alternative løsningsforslag forventes at medføre øgede anlægsomkostninger.
De øgede omkostninger skal dog ses i forhold til den reduceret risiko for stormflodsskader, der opnås ved at etablere en mere robust stormflodssikring, der i væsentligt mindre grad er afhængig af mobile løsninger og beredskab.

7 Konklusion
Med en todelt løsningsmodel sikres områderne bag Køge Havn med en permanent
og mere robust beskyttelse, der i væsentlig mindre grad er afhængig af beredskab. Selv om der er et velforberedt og effektivt beredskab i Køge Kommune kan
der i designsituationen, som er en 1872 lignende storm, hurtigt forekomme kaotiske forhold, hvor beredskabet bliver presset idet hele Køge Bugt, det sydlige Sjælland, Falster og Lolland vil blive udsat for risiko for kritiske oversvømmelser.
Køge Havn sikres med en (eller flere) sekundær løsning, der tilpasses interessenternes ønsker og behov uden hensyntagen til den gennemgående beskyttelse af
hele Køge, som er defineret til mindst +2,8 mDVR90. Der kan således tages lokale
hensyn, hvor interessenterne selv kan afgøre deres behov, ønskede sikringsniveau
og afhængigheden af beredskabsløsninger.
Det anbefales, at beskyttelsen af Køge Centrum ikke baseres på skrøbelige mobile
løsninger alene, da konsekvenserne ved funktionsfejl vil være katastrofale, men
bør suppleres med robuste permanente foranstaltninger i baglandet for at sikre
byen bedst muligt.
Med en todelt løsningsmodel forventes anlægsomkostningerne at øges. Set i forhold til den øgede robusthed og reduceret risiko for oversvømmelsesskader der
opnås, vurderes en mindre stigning af anlægsudgifter at være en god investering
for Køge Dige projektet.
Der er mange interesser i området omkring restauranterne i bunden af Slipset og
det vil give større frihed for udvikling og udnyttelse af dette område, hvis højvandsbeskyttelsen og højvandsporten flyttes så langt ud i slipset som muligt.
Den planlagte underføring vil optage en stor del af arealet foran restauranterne og
der gives større frihed til at indtænke funktionalitet og æstetik af underføringen og
det rekreative havneområde, hvis stormflodsbeskyttelsen flyttes længere ud og
som derfor ikke skal indarbejdes sammen med underføringen i samme grad.
Ved at fastholde højvandsporten i udmundingen af Køge Å er risikoen, at investeringen af den planlagte underføring vil være fejlslagen, idet stormflodsbeskyttelsen
vil modvirke den øgede rekreative værdi, underføringen er tiltænkt at skabe for
Køge By ved at bringe havnen og havet tættere på Køge centrum.
En højvandsport i Slipset vil udgøre en mere robust og driftssikker løsning end beskyttelse med svinerygsplanker foran restauranterne og vil samtidigt medvirke til
en reduktion af bølgeuroen i den inderste del som tiltænkes benyttet som gæstemarina.
Det anbefales, at underføringen og arealerne foran restauranterne under alle omstændigheder beskyttes mod oversvømmelse bedst muligt.
I forhold til oversvømmelsesbeskyttelse af området fra havet eller fra åen vurderes
det mere fordelagtigt, at der i stedet anlægges en bro hen over banen.
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