Stormflodssikring
Dispositionsforslag for Køge
Køge Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen
14. februar 2018

Køge Kommune – Teknik- og

14. februar 2018

www.niras.dk

Miljøforvaltningen

Indhold
0

Indledning

3

1

Dispositionsforudsætninger

5

2

3

4

Projekteringsproces

5

Vandstand, klima og terræn

6

Højvandsbeskyttelsesanlæg

9

Område 1 - Nordlige Køge

13

Løsningsforslag: Klitdige

14

Løsningsforslag: Landdige

19

Fordele og ulemper

26

Område 2 - Køge by og havn

27

Løsningsforslag: Byområde, havn og å-sluse

28

Fordele og ulemper

33

Område 3 – Sydlige Køge

34

Løsningsforslag: Stranddige

34

Løsningsforslag: Strandvejsdige (Alternativ)

37

Fordele og ulemper

39

5

Samlede økonomiske budgetoverslag

40

6

Referencer

42

2

Køge Kommune – Teknik- og

14. februar 2018

www.niras.dk

Miljøforvaltningen

0 Indledning
I 2015 gennemførte NIRAS en screening af mulige tiltag til klimasikring for hele
Køge Kommune mod stormflod og stigende havvandsstand. Herunder udarbejdede
NIRAS et handlekatalog, skitseprojektet, med 10 mulige forslag til sikring af
henholdsvis den nordlige, den centrale og den sydlige del af Køge kommunes
kystnære oversvømmelsestruede landområde, [1]. En del af denne screening var
også analyse af konsekvens ved historiske hændelser, fremtidigt klima og
gennemgang af højdekort med resultat i tre alternative sikringsniveauer.
På baggrund af løsningsforslagene valgte Køge Kommune at gå videre med 1-2
løsninger for hvert af de tre områder i kommunen, der er inddelt på Figur 0.1. I
det nordlige område valgte kommunen at få udarbejdet miljømæssige
konsekvensvurderinger for påvirkning ved to forskelligt placerede
højvandsbeskyttelser for naturområdet i Køge Bugt barrieresystem: et klitdige og
et landdige. I det centrale område er der primært én løsning og i område 3 er der
beskrevet henholdsvis et stranddige og et strandvejsdige til beskyttelse af vejen.
I dette dispositionsforslag redegøres for de valgte løsninger for hvert område og
anlæggets placeringer til det valgte beskyttelsesniveau på + 2,8 m DVR90.
Ligeledes gives en opsummering af forudsætninger, påvirkninger samt
umiddelbare fordele og ulemper ved disse løsninger.
Figur 0.1 Inddeling af de
tre områder med
markering af åudløb (blå)
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Område 1, den nordlige del af Køge Kommune, omfatter kyststrækningen fra
kommunegrænsen mod Solrød Kommune i nord til nord for lystbådehavnen Køge
Marina. Der gennemgås to mulige løsninger for denne strækning, hhv. klitdige
langs barrierehalvøen og landdige på havværts side af boliger langs
Københavnsvej.
Klitdiget blev i skitseprojektet fra december 2015 beskrevet som et lerdige
placeret i forklitten langs hele Ølsemagle Revle og videre mod nord i Solrød, med
samme sikringskote langs hele diget, hvorved diget var helt eller næsten skjult i
eksisterende klitrække. Ved at øge udskiftningen af havvand i lagunen ved
såkaldte tidevandssluser, kunne naturtilstanden forbedres i Natura2000-området i
forbindelse med normale variationer af ydre havniveau.
Kystdirektoratet har, i deres udtalelse af 11. maj 2017, modsat sig benyttelsen af
lerdige i klitrækken og tidevandssluser i lagunegab. Samtidig har Solrød
Kommunes borgere et ønske om landdige langs lagunens landværts side. Derfor er
det mulige klitdige nu defineret som et sandfodret forklit-dige med en sluse/mobil
løsning i lagunegabet, der kun lukkes ved varsel om stormflod.
Landdiget er udrettet efter ønske fra Kystdirektoratet og der er planlagt en cykelsti
ovenpå den sydligste del af Landdiget.
Det tekniske grundlag for disse to løsninger er desuden grundigt gennemgået i
”Beskrivelse af tekniske løsninger af klitdige til stormflodssikring ved Ølsemagle
Revle og Staunings Ø - Anlæg og drift” [2] og ” Tekniske løsninger til
stormflodssikring. Landdige landværts for lagunen ud for Ølsemagle Revle og
Staunings Ø” [3].
Område 2, den centrale del, omfatter kyststrækningen ved Køge Marina, -havn
og -by. Denne del er urban og domineres af havne og erhverv samt boligområder.
Her er ofte kun plads til højvandsbeskyttelse som ikke fylder meget i bredden og
som ikke hindrer trafik og anden infrastruktur. Det tekniske grundlag for dette er
gennemgået i [4]. Specielt for den indre del af det gamle havneområde, er det
vigtigt at udforme højvandsbeskyttelsen, så den til dagligt indgår mest muligt i
byrummet uden at virke begrænsende for havnedrift og adgangsforhold.
I dette dispositionsforslag er der fokuseret på højvandsbeskyttelse, så de
byrumsplaner, der blev beskrevet i skitseprojektet er ikke med.
Område 3, den sydlige del, med kyststrækningen fra Køge By til
kommunegrænsen til Stevns. Denne strækning kendetegnes af Strandvejen med
en række sommerhuse på havværts side.
Der er to mulige beskyttelsesplaceringer. Enten skal den kommende
stormflodsbeskyttelse placeres i form af et stranddige havværts sommerhusene,
så de beskyttes. Ellers skal der etableres et kombineret beskyttelsesanlæg ved
både dige, højvandsmure og højvandsskot, der dels anvender og forstærker
Strandvejen og bruger den som dige til at beskytte de bagvedliggende områder og
byen mod oversvømmelse. Sommerhusene er ikke sikret ved denne løsning.
Fra nord for Vedskølle Å til kommunegrænsen mod syd, er diget i begge tilfælde
placeret på havværts side af Strandvejen.
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1 Dispositionsforudsætninger
Der er nogle overordnede forudsætninger som gælder for dette dispositionsforslag.
Der tilstræbes at projektere højvandsbeskyttelse, som beskytter permanent med
minimalt brug af beredskab og som varetager andre oversvømmelsesrisici så som
skybrud.
En generel udfordring for højvandsbeskyttelser er, at deres sikringsniveau
sandsynligvis vil falde i takt med de forventede havspejlsstigninger. Disse
udfordringer er forsøgt løst, ved at valgte anlæg alle senere kan forhøjes.
En overordnet forudsætning for anlæggene er et ensartet sikringsniveau, hvor
laveste niveau er det definerede på 2,8 m DVR90.
I anlægspriser på forskellige højvandsbeskyttelser, er der taget forbehold for
eventuelle prisændringer i forhold til de nuværende dagspriser. Derved er alle
anlægsoverslag i kendte dagspriser pr 2017 og tilføjet usikkerhed på 25 %,
entreprenør-anstilling på 8 % (mobilisering og demobilisering ved anlægsarbejder)
og rådgiverhonorar på 8 %. Alle beløb er uden moms.
Vedligeholdelsesudgifterne er ofte estimeret som en procentsats pr. år af den
samlede estimerede omkostning i anlægsfasen for permanente løsninger.

Projekteringsproces
Rådgivende ingeniørfirmaer arbejder efter den processkabelon som Foreningen af
Rådgivere (FRI) har defineret. Dispositionsforslaget er første fase i en defineret
række af faser, der leder frem til anlægsfasen, således at dispositionsforslaget
afløses af forprojekteringsfasen og derefter myndighedsfasen.
Dispositionsforslaget har til formål at illustrere løsningen/løsningerne for hvert
delområde med placering og beskrivelse af oversvømmelsesbeskyttelsen. Der
beregnes et overordnet estimeret anlægsbudget og de umiddelbare fordele og
ulemper ved beskyttelsen beskrives.
Dispositionsforslaget skal overordnet ” indeholde en beskrivelse af forslagets
forudsætninger, den æstetiske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også
forslag til overordnet materialevalg, anlægstekniske principper samt overvejelser
om drift og vedligehold” (uddrag fra FRI’s ydelsesbeskrivelse 2013).
Hvis Byrådet på baggrund af dispositionsforslaget vælger at fremme
kystbeskyttelsesprojektet, skal der udarbejdes forprojekt og derefter
myndighedsprojekt for at konkretisere de valgte anlæg mod oversvømmelse og
afsluttes med formel ansøgning til Kystdirektoratet. Der skal ske
borgerinddragelse undervejs.
Inden ansøgningen kan godkendes af Kystdirektoratet skal de sende ansøgningsmaterialet i stjernehøring hos interessenter i kystbeskyttelsessagen. Herefter
forventes tilladelse fra Kystdirektoratet. På nuværende tidspunkt er der forslag til
ændringer i Kystbeskyttelsesloven, der sandsynligvis får betydning for denne
proces.
Hovedprojekteringsfasen beskriver alle enkeltelementer i den valgte
oversvømmelsesbeskyttelse, så opgaven kan udbydes i et entreprenørudbud, hvor
en entreprenør vinder licitationen og kan begynde at udføre højvandsbeskyttelsen.
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Selve anlægsfasen af stormflodsbeskyttelsen forventes at tage omkring ½-1 år,
mens processen inden da, forventes at tage flere år. Projektet vil sandsynligvis
overgå til et digelag i løbet af processen.

Vandstand, klima og terræn
Havoversvømmelse forekommer, hvor ydre vandstand stiger til over tærsklen for
den oversvømmelsestruede terrænoverflade. Da ydre vandstand i januar 2017
steg til over 1,5 m i Køge-området, så begyndte vandet at finde vej ind i
baglandet ved hjælp af lavtliggende forbindelseskanaler. Disse såkaldte
hydrauliske passager er fx. åudløb, regnvandsudløb eller udløb for vejvand uden
kontraklap.
Når vandet stiger og har fundet vej til lavtliggende oversvømmelsestruede
områder, vil oversvømmelsen stige indtil ydre vandstand i det lokale havområde
igen falder ned under tærskelværdien for den hydrauliske passage.
I Køge Bugt skal der specielle forhold til for, at der kan opstå en stormflod, der
forvolder store oversvømmelser.
Almindelig eller kraftig pålandsvind vil kun kunne give relativt små
oversvømmelser – også selv om det blæser lang tid fra én retning som i december
2015, hvor regnvand ikke kunne strømme ud i havet fordi vandstanden længe
havde været høj grundet vedvarende pålandsvind.
Når vinden/stormen gennem længere tid blæser store mængder vand ind i
Kattegat og videre via Østersøen til den Botniske Bugt – og denne vandmasse
efterfølgende rammer østdanske kyster, så er der vand nok til stede til at
forårsage store oversvømmelser. Sådanne hændelser er heldigvis sjældne, men de
kommer fra tid til anden. Senest omkring årsskiftet 2016/2017 medførte ”AfterUrd” havoversvømmelser med vand fra den Botniske Bugt – dog i den lave ende af
skalaen.
Hvis man ser på registrerede højvandshændelser de sidste 1.000 år i Køgeområdet, så har der ikke været større hændelser i de sidste ca. 100 år. I 1872
kom den kraftige havoversvømmelse, der ødelagde mange hjem og som senere
medførte at man gik sammen og forskansede sig bag havdiger på fx Falster og
Lolland. Det er dog hverken den højest registrerede vandstand eller den eneste
episode til den vandstandshøjde – som det fremgår af Figur 1.1 er der registreret i
alt 7 stormfloder i Køge Bugt til denne vandstand eller højere.
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Figur 1.1 Registrerede
maks.-vandstande de
sidste 1000 år i Køge
Bugt. [5].

1904

For at kunne forholde sig statistisk til disse stormflods-episoder, er der udarbejdet
en række højvandsstatistikker, senest i 2016 af COWI, se Figur 1.2.

Figur 1.2 Estimater på
mulige højvandstande og
returperioder baseret på
data både med og uden
historiske hændelser [6].
Blå linje er den officielle
højvandsstatistik fra
Kystdirektoratet 2012,
der kun medtager målte
vandstandsdata

Her fremgår det, at der er stor forskel på om man medtager historiske hændelser
eller kun målte vandstandsdata fra Køge Havn siden 1955 som Kystdirektoratet
gør. En statistisk hændelse som kun burde forekomme hver 100 år – svarende til
at der er 1% sandsynlighed for at hændelsen sker i år, er derved enten omkring
1,5 m DVR90 eller omkring 2,1 m DVR90 og en 1.000 års hændelse – svarende til
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1 promille af tiden, er enten 1,7 m DVR90 eller omkring 3,5 m DVR90 - alt efter
valg af statistik.
Det karakteristiske knæk på grafen på Figur 1.2 viser de to scenarier for
vandtilførsel – almindelig pålandsvind gennem længere tid giver en
maksimalvandstand på omkring 1,5 m, eller når der kommer vand fra Den
Botniske bugt uden vindpåvirkning som det skete i ”After-Urd”. Hvis ”tilbageskvulpet” fra den Botniske Bugt bliver påvirket af vind, der skubber bagpå
vandlegemet, så er de to koblede faktorer til stede, der kan give de helt store
stormfloder, hvorved den statistiske hældning ændres til de sjældne store
stormfloder. Det er sandsynligvis ikke muligt at få så store mængder vand fra Den
Botniske Bugt, at oversvømmelsen i Køge Bugt kan komme op i nærheden af de 5
m DVR90, som 10.000 års hændelsen indikerer.
Hvis man skal fremtidssikre en højvandsbeskyttelse, så den virker i hele dens
forventede levetid, skal man medtage den forventede havspejlsstigning, se Figur
1.3. Hvis man fx gerne vil sikre sig at beskyttelsesniveauet er intakt om 50 år, så
tillægger man klimabidraget på omkring 40 cm i år 2067 (RCP 8.5-scenarie
anbefales som mest realistiske forudsigelsesniveau) til den valgte højvandsstatistik
for den valgte middeltidshændelse. Man starter derved med et højt
beskyttelsesniveau som langsomt vil falde til det definerede sikringsniveau.

Figur 1.3 Absolutte
middelvandstand ved
Danmark for årene 19002100., [7].
Den grå skygge for år 1900-2012
viser den observerede årlige
middelvandstand ved danske
vandstandsmålere, korrigeret for
landhævning. Den blå streg for år
2012-2100 viser IPCC’s bedste
estimat af middelvandstanden i
Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og
skyggen angiver usikkerheden for
dette scenarie. Den stiplede linje
angiver DMI’s estimat af en øvre
grænse for vandstands-stigninger til
brug for usikkerheds-beregninger. I
højre side af figuren vises
middelværdi og usikkerheder for de
fire IPCC scenarier samt for BACC’s
vurdering af A1B scenariet for
perioden 2081-2100.

Når man kender den ønskede sikringshøjde, kan man let finde frem til den
maksimale oversvømmelsesflade som havvandet kan strømme ind over i en
stormflod. I Køge Kommune er sikringshøjden i en tidligere projektfase defineret
til at være + 2,8 m DVR90 (oversvømmelsesdirektivets bud på en 1.000 år
middeltidshændelse – svarende til 1872-stormen).
Danmark er i 2007 og i 2014 blevet målt op for hver 40 cm med stor højdenøjagtighed, så den danske terrænoverflade er veldokumenteret i de såkaldte
Digitale Terræn Modeller (DTM). Dette datagrundlag er benyttet til at udarbejde
oversvømmelsesanalyser. Ved at farvelægge lavtliggende kystnære områder, kan
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man meget præcist få et overblik over de områder, der kan oversvømmes i en
stormflod til den givne ydre vandstand.
Naturligvis forventes det, at vandstanden i slutningen af stormflodshændelsen
falder igen inden oversvømmelsen er nået helt ud i de mest højtliggende og
derved kun teoretisk truede områder.

Højvandsbeskyttelsesanlæg
I rapporten vil der blive henvist til forskellige former for højvandsbeskyttelse.
Fælles for disse anlægstyper er, at de skal kunne holde havvandet ude af
oversvømmelsestruet bagland.
Der er forskellige anlægstyper som hver har deres fordele og ulemper. Nogle
fylder meget, men er billige og robuste overfor bølgepåvirkning, mens andre fylder
meget lidt og er mere vedligeholdelseskrævende. Herefter gennemgås de
benyttede højvandsbeskyttelsesanlæg, så de efterfølgende kapitler blot betegner
anlægstypen og henviser til anlægsforudsætningerne.

1.3.1

Lerdige
Ved benævnelse af diger, på land eller den landværts side af lagunen, menes et
lerdige anlagt efter traditionel opbygning med ler på en kerne af sand, som anvist
af Kystdirektoratet, se Figur 1.4 og i deres tabel for kvalitetskriterie af klægler
eller klæglers-lignende jordmineralsammensætning, Figur 1.5.

Figur 1.4 Jorddige med
sandkerne overlagt med
ler/klægler og beplantet
med græs. Havværts side
af diget er til venstre.
Kilde: Kystdirektoratet

Figur 1.5 Kvalitetskriterier for klæglersdigejord. Kilde:
Kystdirektoratet.

Fordelen ved lerdiger er, at de er meget robuste over for bølgepåvirkning og
bølgeoverskyl, ikke-påvirkelig overfor salt og at styrken ikke forringes over tid
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forudsat at de vedligeholdes. Deres forventede levetid er over 500 år og de er
billigere i anlægsfase og i driftsfase, end fx spuns, med minimum af vedligehold
udover græsslåning og årlig digeinspektion.
Den store ulempe er, at digets ”fodaftryk” på eksisterende terrænoverflade er
stort, dvs. at der medgår meget plads ved benyttelse af lerdiger. Hvis forholdene
tillader det, kan man anlægge diget op ad eksisterende anlæg såsom vejkasse og
derved spare plads, se Figur 1.6. Bemærk grøften på havværts side af diget til
afvandingshåndtering af havvand.

Figur 1.6 Lerdige på
havværts side af
vejkasse. Havværts side
af diget er til højre.

Tæt på Københavnsvej skal der visse steder etableres grøft til bølgeoverskyl og
nedbørshåndtering på landværts side af diget. Disse vandmængder skal enten
føres gennem et dige ved højvandslukke eller pumpes over diget.

1.3.2

Klitdige
Langs store dele af Jyllands Vestkyst er klitter den vigtigste kombinerede
højvands- og erosionsbeskyttelse og denne kystbeskyttelsestype kan også
introduceres til Ølsemagle Revle ved at forstærke den eksisterende klitrække med
sandtilførsel på Ølsemagle Revle. Den eksisterende klittop på både nordlige og
sydlige barrierehalvø har en gennemsnitslig højde på ca. 2,5 m DVR90.
Til et sikringsniveau på 2,8 m DVR90 skal klitdiget som minimum have en 20 m’s
kronebredde (igangværende dialog med Kystdirektoratet om optimal klitbredde),
hvorved en ny sandklit skal tilføres på havværts side af eksisterende klittop. Hvis
klitdiget er ensartet i sikringskote og bredde, vil det give minimum den samme
sikkerhed som et lerdige og i tilfælde af klitbrud, så er brudhastigheden ifølge
Kystdirektoratet langsommere end ved digebrud i lerdiger.
For at minimere påvirkning af eksisterende naturfredede arealer under
anlægsfasen, vil klitdiget etableres ved først at indpumpe sand på stranden og
dernæst doze sandet op i ønsket højde og bredde havværts for eksisterende klit
med en lokal lavning i mellem. Derved vil anlægsarbejdet kun foregå fra
strandsiden af klitten. Som under minerydningen af Skallingen, vil den nye klit
blive etableret med overliggende klitsignatur, så klittens terrænoverflade så
klitrækken ligner naturligt dannede klitter.
Beplantning med strand-hjelme og andre naturligt forekommende planter på
havværts side af den nye klittop skal mindske sandfygning og medvirke til at
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klitten vokser, se Figur 1.7. Den naturlige dynamiske kyst- og klitudvikling (målt
årlig klitvækst på gennemsnitlig 0,74 m³/m/år for hele Solrøds 5,5 Km lange
klitområde i perioden 2007-2014) vil tilføje højvandsbeskyttelsen yderligere styrke
mod fremtidige stormfloder, da klitvæksten forhåbentlig vil matche
havspejlsstigningen.

Figur 1.7 Beplantning af
strand-hjelme, som det
udføres på Vestkysten.
Kilde: Kystdirektoratet

1.3.3

Højvandssluse

Figur 1.8 Højvandslukke i
hårdt træ med manuel
betjening – her åbnet
efter Urd-stormen i
Frederikssund.

En højvandssluse skal kunne modvirke havvandsindtrængning ved høj ydre
vandstand til det fastlagte maksimalniveau. Således skal højvands/stormflodssluser dimensioneres til stormfloder med ydre vandstand op til det
ønskede sikringsniveau og her have en minimumshøjde på 2,8 m DVR90.
De havværts vendte sidehængslede sluseporte er designet til at svinge ind mod
hinanden, når man aktivere dem ved varsel om stormflod. Havvandet begynder at
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presse sluseportene sammen når ydre vandstand stiger, hvorved de bliver helt
tætte.
Så længe ydre vandstand er højere end indre vandstand, vil slusen være lukket.
Når indre vandstand er højere end ydre vandstand i slutningen af stormfloden, vil
vandets pres fra landværts side åbne sluseportene igen. Vand fra fx et regnvejr vil
derved kunne åbne sluseportene automatisk, så nedbørsvandet vil løbe ud af
stormflodsslusen. Lokal vandstandshøjde bestemmer strømretning. Ofte vil det
være tilrådeligt at supplere med en pumpeløsning, der løfter vandet fra åen over
slusen ud i havet i tilfælde af kombinerede hændelser eller fordi der i en normal
vintersituation komme så meget vand fra oplandet, af det vil stuve op på bagsiden
af slusen.
Stormflodsslusens klapper bliver sandsynligvis anlagt i hårdttræ, der har lang
levetid, se Figur 1.8. Selve rammen for anlægget vil sandsynligvis blive udført i
beton, der ligeledes har lang levetid. Stormflodsslusen etableres oftest med
manuel lukning.

1.3.4

Højvandsmur
I byområder og i havne er der ofte ikke plads til diger, hvorved højvandsmure
benyttes til sikrings af lavtliggende bagland. De skal naturligvis være opbygget af
modstandsdygtige materialer og placeres, hvor de udgør mindst muligt gene for
hverdagsaktiviteter. For at øge fremkommeligheden er der ofte behov for at kunne
indbygge huller i denne højvandsmur. Som det fremgår af Figur 1.9 så er det
tilrådeligt at indbygge permanente højvandsskot, der hænger på højvandsmuren
og hvor man hurtigt kan lukke hullet i højvandsmuren ved varsel om højvande.

Figur 1.9 Højvandsmur i
Lemvig med påmonteret
højvandslukke.

Den umiddelbare fordel ved højvandsmure er dens lille fodaftryk, men muren skal
konstrueres rigtigt for at kunne modstå bølgepåvirkning inde i havne etc. Denne
højvandsbeskyttelsestype er relativt bekostelig samtidig med at eksempelvis
påkørsel kan skade muren og deformere højvandsskot, så i forhold til diger, er
højvandsmure mindre robuste.
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2 Område 1 - Nordlige Køge
Den nordlige del af Køge Kommunes kystområde er defineret som område 1, der
strækker sig fra kommunegrænsen til Solrød ved Skensved Å i nord til nord for
lystbådehavnen, se Figur 2.1.

Figur 2.1 Område 1 er
kendetegnet af store
oversvømmelsestruede
boligområder bag
naturbeskyttet lagune

Selv om Københavnsvej udgør en naturlig hindring for vandets indtrængen op til
et relativt højt niveau (omkring kote 2,0 m DVR90), så er en stormflodshøjde på
2,8 m DVR90, så højt at kun få områder i kystnærhedszonen går fri.
Det naturbeskyttede område, Ølsemagle Revle barrieresystem, havværts for
Københavnsvej, er voksende med klitvækst og rørskov. På havværts side af
Københavnsvej er boligmassen kendetegnet ved blandet erhverv og mindre
områder med beboelse, mens der primært er beboelse på vestlige side af
Københavnsvej.
Der er to større åudløb, Skensved Å og Snogebækken, der begge løber ud i det
naturbeskyttede område. Derudover er der en række mindre grøfter som alle
udmunder i lagunen.
Uden højvandsbeskyttelse vil havvand under en stormflod først strømme gennem
lagunegabet øst for Skensved Å’s udløb og derefter over de lavtliggende dele af
13
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den sydlige barrieres naturområder. Lagunen vil blive fyldt op og de lavest
beliggende åudløb samt andre hydrauliske passager vil lede havvandet til de
lavtliggende boligområder vest for Københavnsvej. Ved kraftig regn eller skybrud
vil overfladeafstrømningen følge hovedstrømningsvejene og derefter finde ud i
lagunen og til havs. Ved byggeri af højvandsbeskyttelse skal der derfor tages
hensyn til afstrømningsmængderne og der skal findes løsninger til opstuvning
eller overpumpning af regnvand.

Løsningsforslag: Klitdige
Højvandsbeskyttelsen kan placeres på Ølsemagle Revle i form af et ca. 20 m.
bredt sanddige, hvor det forventes at naturen tilfører mere sand over tid og diget
vokser derved i højde og udbredelsesareal.
I lagunegabet foreslås der anlagt en stormflodssluse, der vil stå permanent åbent
for at minimere påvirkningen af lagunen og lagunegabet.
I tilfælde af varsling af stormflod vil Køge Kommune benytte stranden som
adgangsvej sydfra for enten at grave sluseportene fri eller frigrave slusen og
remontere sluseportene inden stormfloden optræder. Stormfloder kan ikke
optræde pludseligt i dette område, da man lang tid inden kender
vandstandsudviklingen i henholdsvis Kattegat, Østersøen og Den Botniske Bugt.
Efter endt stormflod vil vandstanden i lagunen langsomt falde og derved åbne
sluseportene og de kan flyttes på plads parallelt med klitrækken eller afmonteres
og fragtes i depot langs stranden.
Alternativt kan man beredskabsteknisk benytte en geotekstil-slange, der placeres i
lagunegabet og fyldes med sand og vand. Vandet kan løbe gennem stoffet mens
sandet bliver tilbage i geotekstil-slangen. Ved at dimensionere slangen til
klitrækkens sikringsniveau, kan man med en stor ”sand-slange” opretholde
sikringsniveauet i lagunegabet og efter stormfloden tømmes slangen for sandet,
der indgår i den almindelige sandfodring af klitrækken. Sand-slangen ligner en
Watertube i funktion, men er mere modstandsdygtig i forhold til bølgepåvirkning
og kan tåle mange huller i geotextilen uden at sandet løber ud af slangen. I andre
dele af verden bygger man havnemoler og kystbeskyttelse med sådanne
materialer, se blandt flere producenter fx http://www.tencate.com/amer/waterand-environment/default.aspx.
Lagunegabet vil genskabes hurtigt, da der næsten altid er havværts strømmende
ferskvand via lagunen fra Skensved Å og Snogebækken, der holder lagunegabet
åbent.
Hvis der opstår kombinerede hændelser af samtidig nedbør og stormflod, vil
lagunen udgøre et stort reservoir, så overfladevand kan løbe via åer og andre
afstrømningsveje ud i lagunen.
I anlægsfasen af klitdiget vil indpumpet sand i rør fra skib i Køge Bugt blive brugt
til strandfodring ved at blive udlagt på stranden og derefter blive bygget op
havværts for eksisterende klittop, så der er minimal påvirkning af eksisterende
klitvegetation i anlægsfasen.
Ved at etablere naturligt lignende forklitter foran eksisterende klitrække har det
den fordel, at den nye klit derved vokser sammen med den eksisterende klit i et
tempo som lader vegetation følge med.
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For hele klitdige-strækningen, se Figur 2.2, er det lejlighedsvis behov for
genfodring og sandomlejring, så erosionsskår ikke får mulighed for at udvikles.
Disse erosionsskår er ifølge Kystdirektoratet hovedårsagen til klitbrud.

Figur 2.2 Klitdige med
sandklit havværts for
eksisterende klittop samt
stormflodssluse i
lagunegab

Tilførsel af sand til området vil få klitten til at vokse naturligt og derved langsomt
øge sikringshøjden, så dens sikringsniveau sandsynligvis modsvarer det stigende
havvandspejl. Hele området bliver mere modstandsdygtigt overfor storme og
erosion af klitten ved sandfodring. Den nye stormflodsbeskyttelse vil have et
toppunkt, der er placeret mere havværts end den eksisterende klittop, se Figur 2.3
og Figur 2.4.
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Figur 2.3 Eksempel på
klit-tværsnit af
eksisterende klit mod
nord med markering af
nyt klitdige

Figur 2.4 Eksempel på klit
med markering af klitdige
mod syd – her ses
tydeligt to lokale
klittoppe, hvor den
laveste mod land er
ældst.

Begge barrierehalvøers kystlinje bevæger sig langsomt havværts og denne
naturlige kystlinjefremrykning skal, fremover fortsat, kunne fortsætte uhindret.
Ved at strandfodre med en mængde sand svarende til mange års naturlige
sandtilførsel, øges hastigheden på den naturlige kystudvikling i området.
Ifølge DHI, er den naturlige sandvandring fra syd mod nord forbi Køges nye
havneområde på omkring 1.000 m³ sand pr. år. En del af sandet vil naturligt
vandre mod nord med den generelle langsgående sandtransport, så borgere langs
den centrale del af Solrød Strand også vil få glæde af sandfodringen.
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Det sekundære mål for klitdige-anlægget er, at det påvirker naturområdet mindst
muligt negativt både i anlægs- og driftsfasen især, da det ligger midt i et Natura
2000 område. Lagunehullet er smalt og saltvandstilførslen til lagunen er derfor
meget begrænset i hverdagssituationer. Lagunegabet skal lukkes med
stormflodsslusen ved varsling om stormflodsmaksimum over en kritisk
tærskelværdi som fx 1,5 m DVR90.
Opsummering
Fra grænsen til Solrød Kommune i lagunegabet føres klitdiget som en fremskudt
klitrække havværts for eksisterende klitrække ned langs den sydlige barrierehalvø
og ender nord for Marinaen i det højtliggende terræn, se Figur 2.2.
Ved denne løsning synes barriereøen naturlig fra både landsiden og havsiden.
Efterfølgende inspektion og vedligeholdelses-strandfodring af klitdigets forskråning er let og billigt at udføre.

2.1.1

Anlæg

Klitdige
Det er primært den landværts rettede del af klitten, som er omfattet af Natura
2000 beskyttelsen, hvorfor den primære anlægsaktivitet vil være fokuseret til den
havværts del af klitten, se Figur 2.3 og Figur 2.4. Det er vigtigt, at det tilstræbes
at området ser ud som et naturligt kystlandskab med barriereøernes karaktertræk.
Derfor skal klitdiget helst udformes, så det følger forløbet af den nuværende
klitrække og ligner næste generation af den naturlige klitrække.
Beplantning af strand-hjelme (eksisterende arter i området eller anvendelse af
nuværende planter) på havværts side af den nye klittop skal mindske sandfygning
og medvirke til at klitten vokser og dermed også til naturlig dynamisk kyst- og
klitudvikling som tilfører højvandsbeskyttelsen yderligere styrke mod fremtidige
stormfloder. Det samlede anlægsarbejde forventes at have en varighed på ca. 3,5
måneder.
Påvirkninger: Vegetationsoverfladen af bagklitten (grå/grønklit) forventes
langsomt at få tilført mere sand. Da de fremherskende vinde er fra vest mod øst i
Danmark, forventes den aeoliske påvirkning ikke at være betydelig. Strandarealet
havværts for den nyetablerede klit benyttes som byggeområde, da dette område
fra naturens hånd oplever de mest dynamiske ændringer. Derfor vurderes dette
byggeareal som værende det mest robuste i forhold til påvirkninger.
Stormflodssluse
Anlæggelsen af stormflodssluse forventes at optimeres, så størstedelen af arbejdet
(sluseporte og ramme) foregår uden for naturområdet. Herved minimeres
anlægsperioden i naturområdet. Det samlede anlægsarbejde på lokaliteten
forventes at kunne begrænses til få dage.
Den alternative beredskabstekniske sand-slange skal kun etableres ved varsel om
stormflod og kan fyldes flere dage inden stormflodens starttidspunkt.
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Påvirkninger: Den præinstallerede sluse skal indbygges i kystområdet, hvor det
nuværende lagunegab er placeret. Derved bliver lagunegabet midlertidigt omlejret
under anlægget af slusen. Efter endt installation genskabes de naturlige forhold
som før effekt af slusen.
Den alternative sand-slange har kun kortvarig lokal påvirkning i lagunegabet og
sandet spredes efterfølgende på stranden, så det indgår i den almindelige
klitfodring.
Sandfodring
Da sandet skal anlægges på stranden for ikke at påvirke ålegræsområdet
havværts for stranden, skal strandfodringen indpumpes med rørsystem eller
transporteres med dumper og indlejres i den nye forklit med gravemaskine.
Det tilstræbes naturligvis, at terrænoverfladen med det tilførte sand fra
afleveringstidspunktet, vil ligne det naturlige strand- og klitlandskab mest muligt.
Terrænet vil langsomt vokse vertikalt med nogle få cm om året, men alle
landskabselementerne for barrierekysten er stadig til stede for brugere af
området.
Påvirkninger: Under strandfodring af sand forventes trafik af dumpere og
gravemateriel på stranden. Kystdirektoratet har store erfaringer med denne
problemstilling og deres VVM-materiale kan rekvireres, hvis ønske derom. Der
forventes ikke at være synlige spor efter anlægsarbejdets ophør.

2.1.2

Drift
Når anlæg af klitdiget er tilendebragt, vil der kun være få driftsomkostninger.
Levetiden på anlægget er i princippet over 500 år.
I klitdigets forventede levetid forventes de naturlige kystmorfologiske processer at
medføre, at der dannes nye barriereøer havværts for Ølsemagle Revle og
Staunings Ø, og at den nuværende lagune på sigt vokser helt til. Desuden
forventes klitdiget at overgå til en naturligt udseende klitrække med nye naturlige
klitter foran, der muligvis skal forhøjes i takt med stigende havvandstand.
Skadedyr som ræve og gnavere må ikke erodere klitten så der skal afsættes tid til
regelmæssig besigtigelse af området samt lokalt forankret opsynsansvar.
Efter en stormflod skal eventuelle skader på klitdiget udbedres med sandtilførsel.
Ved lokal erosion af diget, skal skaderne udbedres, og der skal sandfodres for at
reducere fremtidig erosionsrisiko.
Stormflodssluse
Der må påregnes vedligehold af sluseporte samt fjernelse af aflejret sand inden
aktivering af portene ved varsel om stormflod. Efter stormflodshændelser skal der
foretages identifikation af skader som dernæst skal udbedres.
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Sandfodring
Ved lokale vinderosionsskår i klitdigerækken og lokal erosion grundet færdsel, skal
der vedligeholdelsesfodres med tilført sand. Efter erosion ved storm eller
stormflod, kan der vedligeholdelsesfodres efter behov.

2.1.3

Prissætning
Klitdige byggeri over 4,2 km med sluse og strandfodring på estimeret 94.000 m³
fodringssand samt rådgiverydelser, usikkerhed og entreprenør-anstilling er anslået
til at koste 15 mio. kr.
Estimerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er på 0,5 mio.kr./år svarende
til 2 – 3 % af anlægssum.

Løsningsforslag: Landdige
På havværts side af boligerne langs Københavnsvej kan der etableres et lerdige,
der her benævnes landdiget. Tidligere er beskrevet løsningsmuligheder både ved
placering af et dige ovenpå Københavnsvej samt havværts for Københavnsvej og
bebyggelsen her (primært erhverv), [1] og [3]. Begge løsninger tager
udgangspunkt i en nødvendig sikringshøjde på +2,8 m DVR90. Landdiget
beskytter også virksomhederne, så man undgår der kan komme følgeskader fra
mulige miljøfremmede stoffer, som kan mobiliseres under stormfloden.
I den nordligste del af Køge kommune fra Skensved Å ved og i Natura 2000området til Lystbådehavnen i syd kommer det nye landdige til, med bløde tracéer
langs naturafgrænsningen, at følge og beskytte de kystnære og bagvedliggende
boligområder. For samtlige dige-strækninger på havværts side af Københavnsvej,
er diget om muligt trukket udenfor Natura 2000-området, men enkelte steder
krydses habitat-grænsen.
I den nordligste del er diget et lerdige i traditionel opbygning med en sandkerne
med ler-overlejring, der er tilsået med græs. Diget er af samme type som man
benytter til højvandsdiger i Vadehavsregionen og efter anlægsanbefalingerne fra
Kystdirektoratet, se Figur 1.4.
Fra ca. 300 m syd for Havbovej, lige nord for rensningsanlægget på
Københavnsvej, og til digets afslutning ved Køges lystbådehavn kan digekronen
udvides til at omfatte en 2,5 m bred cykelsti, se Figur 2.5.
Dige-forløbet veksler mellem placering tæt på Københavnsvej og placering
havværts for bebyggelser i fredningsområdet. Derfor vil digets opbygning ligeledes
variere fra normalt lerdige, som vist Figur 2.6 og cykelstis-dige som vist på Figur
2.7. Yderligere skal der etableres højvandssluser i de to å udløb, Disse
højvandssluser skal stå åbne skal normalt stå åbne for at optimere faunapassage
og kun lukkes ved varsel om stormflod.
Da landdiget er placeret på den landværts side af lagunen med den høje klitrække
på barrierehalvøen havværts for lagunen, vil bølger i en stormflodsepisode
forventes at bryde første gang over klitrækken og derved miste en del bølgehøjde
og bølgeenergi.
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Figur 2.5 Landdige med
klægler og græsdække,
der beskytter alle boliger
mod oversvømmelse og
har cykelsti på sydlige del
af diget.
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Figur 2.6 Landdige
tværsnit uden cykelsti
nær Københavnsvej

Figur 2.7 Landdige
tværsnit med cykelsti i
den sydlige del af lagunen

For at få en idé om den visuelle ændring af området før (nederst) og efter (øverst)
etablering af landdiget, er der udarbejdet en visualisering for dele af
digestrækningen, se Figur 2.8, Figur 2.9, Figur 2.10 og Figur 2.11.

21

Køge Kommune – Teknik- og

14. februar 2018

www.niras.dk

Miljøforvaltningen

Figur 2.8 Landdige
henover Revlen ved
rensningsanlæg – vejen
er hævet som del i
stormflodsbeskyttelsen

Figur 2.9 Landdige og
højvandssluse ved
Snogebækken
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Figur 2.10 Landdige ved
Havstokken

Figur 2.11 Landdige ved
kommunegrænse mod
nord

Der er to åudløb til lagunen som skal beskyttes med højvandssluser og derudover
er der en række dræn og afløb som skal håndteres sammen med
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overfladeafstrømning ved etablering af landdige, der hindrer afstrømning mod
lagunen.

Opsummering
I Skensved Å skal der etableres en højvandssluse og derfra mod Lystbådehavnen
skal der etableres et lerdige med græsdække kun afbrudt af højvandsslusen ved
Snogebækken. Fra Revlen kan der etableres en cykelsti ovenpå diget.
Ud over de to højvandssluser, skal overfladeafstrømning og bølgeoverskyl
håndteres med højvandslukker med kontraventil langs grøften på bagsiden af
diget. Ved samtidighed af høj ydre vandstand og større nedbørshændelser skal der
kunne etableres pumpeløsning med enten permanente eller beredskabsmæssige
pumper.

2.2.1

Anlæg
Diget anlæggets efter traditionel opbygning, hvor klægler anlægges på kerne af
eksisterende/tilført sand. I dette projekt erstattes klægler af det væsentlig billigere
og ligeværdige lokalt udgravet moræneler, fedt med ler-indhold > 30 % og Ip > 25
%.
Diget er anlagt med hældning på anlæg 1:3 på for- og bagskråning i hele digets
længde, da bølgeoverskyl og bølgebelastning er beregnet til ikke at påvirke digets
stabilitet.
Som det fremgår af Figur 2.5 er diget de fleste steder lagt tilbagetrukket tæt på
Københavnsvej. Terrænoverfladen er her relativt højt beliggende i ca. kote 1-1,5
og diget behøver derfor ikke at være mere end fx 1,3 - 1,8 m
Da cykelstien vil være 2,5 m i bredden og der skal være 0,5 m rabat på hver side
af cykelstien, så vil digekronen være 3,5 m bred på denne strækning. Som det
fremgår af Figur 2.7 ligger koten for cykelstien 20 cm højere end digets kronekote,
men det er digets højde, der stadig er sikringskoten for anlægget. På tegningen
kan man også se, at mængden af klægler ikke er meget større hvorimod
sandkernen er blevet betydeligt bredere i forhold til et dige uden cykelsti. Der skal,
desuden, beregnes belastning af digets krone for jævnlig kørsel med cykel på
stien.
Da cykelstien administrativt er defineret som en rekreativ sti, skal der ikke
vedligeholdes eller serviceres (herunder snerydning) på samme måde som
kommunens andre cykelstier.
Da der er tale om jorddiger, er der ingen problemer i at bugte diget efter de lokale
udformninger. Eneste ulempe er, at der kan være mere slid på både udad- og
indadgående knæk ved bølgepåvirkning, hvilket kun optræder sjældent her
grundet terrænets højde over daglig vandstand.
Da diget skal anlægges på eller i umiddelbar nærhed af naturfredede arealer, er
det vigtigt, at anlægsarbejdet så vidt muligt foregår med så lille påvirkning som
muligt. Anlægsarbejdet skal desuden foregå uden for yngleperioden for fugle, som
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er (1/4-15/7), så anlægsperioden forventes at være f.eks. 15/7-1/11. Diget tilsås
med overvejende grad af græsarten rød svingel, hvis rodnet er med til at
stabilisere diget mod bølgepåvirkningen – den ideelle græsblanding kan oplyses
hos Kystdirektoratet.
Ved anlæggelse af diget på havværts side af de virksomheder, der har
opbevaringsdepoter med miljøfremmede stoffer, skal der tages de nødvendige
foranstaltninger for at disse stoffer ikke får mulighed for at blive frigjort til miljøet
under anlæggelsen af diget.
Påvirkninger: En permanent højvandsbeskyttelse er vurderet til at ville påvirke det
tilgrænsende Natura 2000-område. Under anlægsfasen i den landværts randzone
af naturbeskyttelsesområdet, vil der være påvirkning i form af støj, rystelser, støv
og andre forhold. Efter etablering af højvandsbeskyttelse kan afstrømningsvejene
ændres, så ferskvandspåvirkningen af lagunen også vil kunne ændres fra
nuværende mange udledninger til kun å udløbene efter etablering af landdiget.
Muldjorden rømmes af og lægges i depot under anlæggelsen af lerdiget.
Muldjorden benyttes til at beklæde diget efter at ler-overlaget er etableret. For at
minimere påvirkningen på de naturfredede strandengsarealer mest muligt fortages
så meget af anlægsarbejdet fra landværtsside af diget som muligt.

2.2.2

Drift
Når diget er færdigt, forventes der kun at være få driftsomkostninger. Levetiden
på anlægget er i princippet over 500 år.
Græsset skal slås 3-5 gange hvert år i vækstsæsonen på hele diget for at
græssets rodnet udvikles ensartet og binder dige-jorden sammen og samtidig
holder det gnavere væk. Digets havværts hældende forside skal slås oftest, da
bølgepåvirkningen under stormflod her er mest intens.
Skadedyr som ræve og gnavere kan skade ler-membranen, så der skal afsættes
tid til regelmæssig besigtigelse af området (minimum en besigtigelse pr. år). Efter
stormflod skal eventuelle skader udbedres.
Cykelstien skal lejlighedsvis tilføres mere ler-blandet grus og tromles. Langs
cykelstien kan eroderet grus ved frost/tø-processer om vinteren lokalt skabe et
problem for vegetationen.
På et tidspunkt vil den forventede havspejlsstigning bevirke at diget ikke opfylder
designkriteriet om at kunne modstå en 2,8 m DVR90 stormflod. Derfor forventes
diget at skulle forhøjes i takt med stigende havvandstand.
Højvandssluser og pumper langs diget
Efter etablering skal alle vandafledningsforanstaltninger regelmæssigt tilses og
vedligeholdes samt testes for funktion.
Påvirkninger: Sluser og pumper skal tilses og evt. vegetation og
sedimentaflejringer skal fjernes løbende.
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2.2.3

Prissætning
For landdiget med placering havværts bygninger langs Københavnsvej til kote 2,8
m DVR90 er omkostninger til selve diget den største post.
Med de to højvandssluser, rådgiverhonorar, entreprenør-anstilling og usikkerhed
på 25% er de samlede omkostninger for de 4.477 m dige-anlæg på 20 mio. kr.
Den årlige drift er estimeret til 2% svarende til 0,5 mio. kr., hvor vedligehold og
græsslåning forventes at andrage den største del af budgettet.
Cykelsti og horisontal udvidelse af diget er estimeret til 4 mio. kr., hvis de
indbygges i anlægsfasen for diget, hvorved det samlede estimat for dige og
cykelsti forventes at være 24 mio. kr.
Den årlige drift er estimeret til 2% svarende til 0,6 mio. kr., hvor vedligehold og
græsslåning forventes at andrage den største del af budgettet.

Fordele og ulemper
For begge oversvømmelsesbeskyttelser er der umiddelbare fordele og ulemper.
For klitdiget er de umiddelbare største fordele at stormflodsbeskyttelsen ligger
langt væk fra beboede områder, er naturlig i materialevalg og udseende samt
vokser i sikringsniveau i takt med den øgede klimapåvirkning, hvorved det reelle
sikringsniveau som minimum vil forblive det samme som på anlægstidspunktet.
Der er ikke problemer i kombinerede hændelser af stormflod og skybrud.
Klitdigets umiddelbare største ulemper er, at det skal tilses for at have ensartet
sikringsniveau. Selvom man sikkert snart kan automatisere disse eftersyn med
drone eller lignende, så skal klitdiget vedligeholdes. Det forventes at den
nordgående sedimenttransport vil medtage sand fra klitdiget og transportere det
mod nord til Solrød, hvorved nyt sand skal tilføres i den sydlige del som
erstatning. I tilfælde af varsling om stormflod skal man have beredskab til at lukke
stormflodsportene på det rigtige tidspunkt og disse skal desuden virke upåklageligt
i situationen. Solrød Kommune skal vælge samme løsning med minimum samme
sikringshøjde for at den er effektiv.
Landdigets umiddelbare fordel er, at når det er etableret, så er det definerede
sikringsniveau intakt og det skal kun vedligeholdes regelmæssigt. Derudover får
man en cykelsti i naturområdet. og man er uafhængig af Solrød Kommunes
medbestemmelse om anlægstidspunkt, -placering og sikringshøjde. Ved stormflod
skal man stort set ikke foretage sig andet end tjekke pumper og sluser og ellers
ride stormen af.
Landdigets umiddelbare ulemper er den visuelle gene for beboerne og de mange
forskellige vedligeholdelsestyper, der koster på driftskontoen. Naturen vil ændre
sig som konsekvens af diget og det skal forhøjes i fremtiden, i takt med at
havvandsspejlet forventes at stige.
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3 Område 2 - Køge by og havn
Område 2 strækker sig fra Ellebæk Nords udløb ved lystbådehavnen til den sydlige
del af Køge by syd for Køge Kysts område Sønder Havn. I denne urbane del af
Køge Kommune, er havnearealerne de mest udsatte i forhold til stormflod, men
næsten alle områder vil blive berørt, se Figur 3.1.

Figur 3.1 Det centrale
Køge med by og
havneområder i område 2
– kun få områder forbliver
tørre ved stormflod til 2,8
m DVR90.

Som det viste sig i den lille stormflod ”After Urd” i januar 2017, så er
lystbådehavnens bygninger og bygningerne i Køges gamle havn i risiko for at blive
oversvømmet ved en stormflod.
Derudover udgør særligt Køge Å en hydraulisk passage for vandindtrængning i
forbindelse med stormflod, hvorved store lavtliggende områder i baglandet også
vil kunne oversvømmes.
Ved de større stormfloder er næsten alle berørt og derved kan mange få glæde af
en ensartet sikring tættest muligt på havet. I samarbejde med havnens ejere og
interessenter er man blevet enige om at definere den ønskede placering af en
permanent højvandsmur med højvandsskot, der kan beskytte dels havneområdet
og dels det oversvømmelsestruede byområde, som er i kraftig udvikling.
Køge jorddepot er i øjeblikket ved at fylde det kommende havneområde med jord,
så den nye terrænoverflade i Unitterminalen bliver i kote 3,0 m. Køge Kyst er ved
at bygge Køge Sønder Havn, hvor der er planlagt et havdige til kote 2,5-2,8 m
DVR90. Husenes sokkelkoter er planlagt til kote 3,25 m. Derved er store dele af
byen og disse to områder sikret når det samlede beskyttelsesanlæg er færdigetableret.
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Løsningsforslag: Byområde, havn og å-sluse
De centrale dele af havneområdet og dele af byens centrum vil dog endnu være
beliggende under kote 2,8 m DVR90 (blå farvemarkering på Figur 3.1), så
højvandsbeskyttelse er vigtig for Køge by.
Køge by er stormflodsteknisk opdelt i tre områder: Lystbådehavnen, Køge Havn og
den sydlige del efter Køge Kysts område. Hvis der kommer vand ind gennem bare
ét af disse områder i en stormflod, så oversvømmes store dele af Køge. Derfor
skal sikringsniveauet være ensartet højt, se Figur 3.2

Figur 3.2 Oversigtskort
over løsningsforslag med
højvandsdiger, -mure, skot og –sluse.
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Køge Marina
Lystbådehavnen er kendetegnet af at være udsat i forhold til stormflod da man
foruden den høje vandstand også skal kunne håndtere bølgepåvirkning.
Adgangsvejen til lystbådehavnen fungerer som en hydraulisk passage til
baglandet. Det anbefales at beskytte baglandet ved implementering af en
højvandsmur på hver side af vejen op til kote+2,8 m DVR90 med et højvandsskot
der kan skydes over hele vejens bredde, se Figur 3.1 og Figur 3.3.

Figur 3.3 Lystbådehavnen
med ydre kombineret
sikringsanlæg.

Marinaen skal kunne servicere lystbådeejere og gæster året rundt, så placering og
materialevalg af højvandsbeskyttelse er vigtig for en holdbar og permanent sikring
til 2,8 m DVR90, se Figur 3.3. Her er tilgængelighed i højsædet samtidig med et
ensartet sikringsniveau.
Indenfor det foreslåede ringdige i Marinaen, er man sikret mod stormflod, men
nedbør og anden overfladevand skal fanges i grøfter og pumpes udenfor diget eller
håndteres med afløbsledninger med kontraventiler.
Hvis man vælger at bygge boliger i området, kan det anbefales af NIRAS, at
indbygge højvandsbeskyttelse havværts for boligområdet eller f.eks. bygge
boligerne på stolper, så bilerne parkeres under boligen i hverdagen og boligerne
samtidig er stormflodssikre.
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Køge Havn (inkl. inderhavn)
Som det fremgår af Figur 3.4 er Køge Havn opdelt i en aktiv erhvervshavn og en
rekreativ inderhavn.

Figur 3.4 Køge Havn med
erhvervshavn, inderhavn
og Køge Kyst.

Køge Erhvervshavn foreslås beskyttet primært af højvandsmure med
højvandsskot, der er placeret optimalt, så de leverer permanent sikringsniveau
uden indskrænkning i arealanvendelse. Ved at lægge højvandsbeskyttelsen tæt på
huse, mure og eksisterende indhegninger, bliver begrænsningerne i adgangsveje
etc. minimeret. Højvandsmuren er placeret væk fra vejnettet, så biler, lastbiler og
togvogne stadig kan transportere gods relativt uhindret. Her er muren erstattet af
højvandsskot i forskellige længder efter behov.
Fra den vestligste del af Nordre Kajgade og forbi ”slipse-spidsen” i bunden af
havnen og videre til Køge Å’s udløb er der forskellige funktioner i den rekreative
del af havnen som skal fungere samtidig med, at der etableres
højvandsbeskyttelse, hvorfor der her er eksempel på funktionsopdeling.
Med inspiration fra ”Le Mur” – højvandsmuren i Lemvig, så er denne mur
udformet, så den varetager forskellige funktioner, se Figur 3.5.
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Figur 3.5 Køge havnemur
i bunden af inderhavnen
med forskellige funktioner

Gennem skots vil der være udsyn havneområdet, som det ses af Figur 3.6.

Figur 3.6 Køge havnemur
med adgangsforhold og
udkik gennem
højvandsskot.

Ved at bugte Køge havnemur og definere forskellige funktionsrum på hver side af
højvandsmuren, er der skabt forskellige muligheder for at udforske havnepladsen
og gøre den tiltrækkende. Der skal være samtidigt plads til havnemiljø, parkering
og café-miljø som alt sammen kræver forskellige adgangsforhold, Figur 3.6 og se
Figur 3.7
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Figur 3.7 Inderhavnen
opdelt i forskellige
funktioner efter
benyttelse af pladsen.

Endelig er det, i en stormepisode, muligt at erstatte et ikke-funktionsdygtigt
højvandsskot med mobile beredskabsprodukter såsom sandsække,
svinerygsplanker eller Watertubes.
Der skal højvandssluse i Køge Å så de mange lokale oversvømmelser i fremtiden
forhindres. Ved at placere permanente propellerpumper, kan Køge Å evt. pumpes
ned til et lavt niveau ved varsel om samtidighed af skybrud og stormflod for at
forebygge oversvømmelser.

Sydlige del af område 2
Fra Køge Kyst-området i syd skal diget fortsætte sydpå ad stranddiget ind i
område 3.

Opsummering
Primært ved hjælp af højvandsmur og højvandsskot har den urbane del af Køge
fået mulighed for at blive oversvømmelsessikret. Hvor der er plads har diger
fundet vej mellem højvandsmurene.
Den centrale inderhavn har fået et nyt funktionsdrevet udtryk som enkelt kan
implementeres ved anlæg af højvandsbeskyttelse.
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3.1.1

Anlæg
Der er overordnet to måder at anlægge højvandsmure på. Enten bliver hvert
element præstøbt og samlet på lokaliteten eller også bliver højvandsmuren in situstøbt.
Fordelen ved element-muren er, at elementerne senere kan udskiftes til fx en
højere mur og at højvandsskot kan masseproduceres til netop at passe til ”skotelementet”.
Diger og sluse skal opbygges som sædvaneligt, se Afsnit 1.3.

3.1.2

Drift
Alle skot vil blive påvirket i det marine miljø og skal vedligeholdes, hvis de skal
fungere ved stormflod. Det er vigtigt, at de lejlighedsvis bliver afprøvet – det
kunne være i en halvårlig beredskabsøvelse, så alle i beredskabet ved, hvad der
skal lukkes og hvor lang tid det tager at lukke alle skot.
Diger, højvandsmure og sluse kræver almindelig vedligeholdelse.

3.1.3

Prissætning
Marinaen kan sikres med diger, højvandsmure, mobile skot og overgange for
omkring 9,2 mio. kr.
Det centrale havneområde med mange højvandsskot og højvandsmure samt ”Køge
Havnemur” er estimeret til 16,6 mio. kr. Hertil kommer Køge Å slusen med
propellerpumpe estimeret til 15 -18 mio. kr. afhængig af valg af konkret løsning.
Samlet er område 2 derved estimeret til 43,8 mio. kr. Driftsudgifter til vedligehold
forventes at andrage 2 % af anlægssummen årligt svarende til 1 mio. kr.

Fordele og ulemper
De primære fordele ved valg af hensigtsmæssigt placerede højvandsmure og et
optimeret antal højvandsskot er, at sikringsniveauet forbliver intakt hele tiden.
De mange højvandsskot muliggør at infrastruktur og tilgængelighed fungerer
upåvirket af stormflodsbeskyttelsens tilstedeværelse.
Den eneste mulighed for vandindtrængen er, at højvandsskot ikke bliver lukket
rigtigt eller bliver beskadiget ved påkørsel etc. Dog er der en forøget risiko for at
der kommer vandindtrængning herigennem, da kun én enkelt lukning skal fejle,
før vandet kommer denne vej ind i det lavtliggende bagland. Ved regelmæssig
afprøvning og rettidig vedligehold af højvandsskot kan denne usikkerhed
minimeres.
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4 Område 3 – Sydlige Køge
Den sydlige del af Køge Kommunes kystområde er defineret som område 3, der
strækker sig fra Køge by syd for Køge Kyst Sønder Strand til kommunegrænsen
med Stevns Kommune i syd ved Tryggevælde Å.
Denne del af Køge Kommune er kendetegnet af strandengen i kystzonen mellem
Køge Havn og Tryggevælde Å’s udløb, Figur 4.1. Bag denne er Strandvejen en
relativt højtliggende adgangsvej. Strandvejen virker derved som hydraulisk
barriere ved stormflod, og store dele af vejoverfladen er endda over den valgte
sikringskote på 2,8 m DVR90. Derfor indgår selve vejbanen i den umiddelbare
sikring over store strækninger.

Figur 4.1 Område 3 er
oversvømmelsestruet i
den kystnære del.

Løsningsforslag: Stranddige
Fra Køge Kysts højvandssikrede boligområde til kommunegrænsen mod syd til
Stevns Kommune, foreslås at etablere et lerdige (’stranddige’) på stranden,
havværts for huse og adgangsvejen, se Figur 4.2.
Stranddiget er placeret havværts for sommerhuse og Strandvejen for at yde
beskyttelse mod oversvømmelse af alle nuværende funktioner herunder
adgangsveje til sommerhusene, sommerhusene og Strandvejen. Diget er meget
udsat for bølgepåvirkning i en stormepisode, så hældningen på digets forskråning
kan eventuelt flades ud til fx 1:5.
Stranddiget vil udbrede sig i de kystnære strandengsarealer og derved vil der blive
en påvirkning af eksisterende natur. Diget følger den naturlige terrænvariation,
som er skabt af kystparallelle strandvolde og krumoddevækst, og derved falder
diget naturligt ind i eksisterende terrænoverflade.
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I den sydlige del af område 3 følger diget Strandvejen på havværts side fra nord
for Vedskølle å’s udløb og til kommunegrænsen. Udløbet fra Tryggevælde å
bevirker en lokal læside-erosion mod nord, så det anbefales at anlægge lokal
skråningsbeskyttelse, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er mere end 5 m fra
kystlinjen til hvor vejkassen begynder.
I Vedskølle Å skal der anlægges en traditionel højvandssluse.
Figur 4.2 Stranddigets
placering havværts
sommerhuse samt sluse
foran udløb fra Vedskølle
å.

I tilfælde af kombinerede hændelser vil det lavtliggende terræn bag
højvandsslusen kunne modtage store mængder regnvand, og åen vil fungere som
pumpesump, hvor man kan løfte vandet over Strandvejen med midlertidige
beredskabspumper.
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Figur 4.3 Tværsnit af
Stranddiget i nordlige del
med markering af digeplacering og digehøjde i
forhold til terrænoverflade

Figur 4.4 Tværsnit af
sydlige del af Stranddiget
med markering af digets
placering på
terrænoverfladen.
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Opsummering
I Område 3 anbefales at etablere et ensartet stranddige, der af grundejere er
ønsket placeret på strandengen, havværts for adgangsvej og sommerhuse.
Slusen i Vedskølle å skal anlægges og lokal skråningsbeskyttelse i læsiden
(nordfor) af Tryggevælde å’s udløb kan medtages.

4.1.1

Anlæg
I anlægsfasen kan det anbefales at køre i digets tracé og ”bygge” diget bag sig for
at minimere påvirkningen af naturområdet. Som det fremgår af Figur 4.2 skal der
isættes sluse i Vedskølle å for ikke at få havvand ind via denne hydrauliske
passage.

4.1.2

Drift
Diget skal slås flere gange årligt i vækstsæsonen for at fremme græsvæksten og
for at modvirke gnavere i at mindske sikringsniveauet ved graveaktivitet.
Slusen skal vedligeholdes regelmæssigt, men kan med fordel stå åben for
optimere afstrømningsforhold ud over perioder med stormflod.

4.1.3

Prissætning
Stranddige-løsningen er samlet estimeret til 15,6 mio. kr., hvoraf diget udgør
omkring 60% af de samlede udgifter, mens skråningsbeskyttelsen udgør ca. 35%.
Derudover er slusen i Vedskølle å estimeret til 1,4 mio. kr.
Samlet er område 3 estimeret til 17 mio. kr. og driftsudgifter til vedligehold
forventes at andrage 2 - 3 % af anlægssummen årligt svarende til 500.000 kr.

Løsningsforslag: Strandvejsdige (Alternativ)
Strandvejen, der går fra Køge By til kommunegrænsen mod syd til Stevns er
anlagt så højt, at den kan indgå som primær højvandssikring som beskrevet først i
afsnit 4. Med denne løsning vil der ikke blive nødvendigt at etablere et dige
havværts for sommerhusene.
Højvandsbeskyttelsen på denne strækning vil derfor fungere som en ren
infrastrukturel højvandsbeskyttelse, der blot beskytter Strandvejen i tilfælde af
højvande til 2,8 m DVR90. Der foreslås at etablere et lerdige på havværts side af
Strandvejens vejkasse som illustreret i Figur 1.6.
Diget beskytter Strandvejen på den strækning, hvor der vil ske oversvømmelse
ved en vandstigning på +2,8 m DVR90 som angivet i Figur 4.5.
Der etableres sluser ved Vedskølle å’s udløb. Ved indkørsel til Strandvejen nr. 219
og vejen til Tryggevælde-slusen, der støder op til Strandvejen, erstattes diget af
en højvandsmur med højvandskot, som illustreret i Figur 4.5. Højvandsskottet
lukkes ved varsel om høj vandstand.
Udløbet fra Tryggevælde å bevirker en lokal læside-erosion mod nord, så det
anbefales at anlægge lokal skråningsbeskyttelse, hvor der på nuværende tidspunkt
ikke er mere end 5 m fra kystlinjen til hvor vejkassen begynder.
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I tilfælde af kombinerede hændelser vil det lavtliggende terræn bag
højvandsslusen ved Vedskølle å, kunne modtage store mængder regnvand, og
åen vil fungere som pumpesump, hvor man kan løfte vandet over Strandvejen
med midlertidige beredskabspumper.

Figur 4.5:
Strandvejdigets
placering langs
Strandvejen, to stk.
højvandsmur med
højvandsskot og sluse
ved Vedskølle å.

Opsummering
I Område 3 anbefales som alternativ løsning af etablere et ensartet lerdige på
Strandvejens havværts placerede vejkasse fra 200 m nord for Vedskølle å’s udløb
og til højtliggende terræn ved kommunegrænsen.
Slusen i Vedskølle å bør anlægges og lokal skråningsbeskyttelse i læsiden (nord
for) af Tryggevælde å’s udløb bør medtages.
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4.2.1

Anlæg
I anlægsfasen kan det anbefales at benytte Strandvejen som arbejdsplatform og
”bygge” diget her fra for at minimere påvirkningen af naturområdet. Som det
fremgår af Figur 4.5, skal der isættes sluse i Vedskølle å for ikke at få havvand ind
via denne hydrauliske passage.

4.2.2

Drift
Diget skal slås flere gange årligt i vækstsæsonen for at fremme græsvæksten og
for at modvirke gnavere i at mindske sikringsniveauet ved graveaktivitet.
Slusen skal vedligeholdes regelmæssigt, men kan med fordel stå åben for
optimere afstrømningsforhold ud over perioder med stormflod.

4.2.3

Prissætning
Strandvejsdiget er estimeret til 10,3 mio. kr. Heraf er slusen i Vedskølle å
estimeret til 1,4 mio. kr. (13 %) mens lerdige, højvandsmure og –skot udgør 8 %
og skråningsbeskyttelsen udgør 79 % af samlede estimerede
anlægsomkostninger.
Driftsudgifter til vedligehold forventes at være 300.000 kr.

Fordele og ulemper
4.3.1

Løsningsforslag: Stranddige
Stranddiget beskytter de sommerhuse, der ligger bag diget og samtidig forhindrer
det baglandet i at blive oversvømmet ved stormflod, da der er store dele af
baglandet i område 3, der ligger under sikringshøjden.
Diget vil i kraft af sin placering påvirke strandengen og tage den nederste del af
udsigten, men diget er søgt placeret så generne bliver så små som muligt.

4.3.2

Løsningsforslag: Strandvejsbeskyttelse
Diget fungerer som en infrastrukturel-højvandsbeskyttelse, der sikrer Strandvejen
– og dermed evakueringsruten for mange borgere i Stevns Kommune, i tilfælde af
stormflod. Sommerhusene mellem kysten og Strandvejen er ikke beskyttet med
denne løsning.
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5 Samlede økonomiske budgetoverslag
De to forskellige kombinationer af samlet stormflodssikring har forskellig estimeret
anlægssum og vedligeholdelsesomkostninger, se Figur 5.1.



Landdige-totalløsningen for alle områder (uden cykelstien oven på den sydlige
del af diget i område 1) er estimeret til omtrent 81 mio. kr. ekskl. moms.
Cykelstien og den medfølgende dige-udvidelse i den sydlige del af område 1 vil
koste omtrent 4 mio. kr. ekskl. moms.



Klitdige-totalløsningen for område 1 og område 2 og 3 som land digeløsning er
estimeret til omtrent 77 mio. kr. ekskl. moms.



Derved er landdige-totalløsningen omtrent 4 mio.kr dyrere uden cykelsti oven
på landdiget. Anlægges denne cykelsti, skal dige-bredden på denne del
udvides, så bliver prisen for de to løsninger lige store, nemlig 81 mio. kr. ekskl.
moms.

Figur 5.1 Økonomisk
overblik over
budgetestimater for
forskellige
stormflodsbeskyttelser.
Alle priser er i mio. kr.
og ekskl. moms
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