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1 Kystbeskyttelsestyper
Begrebet kystbeskyttelse omfatter både højvandsbeskyttelse og erosionsbeskyttelse. Herunder findes forskellige typer af højvandsbeskyttelse og forskellige typer
af erosionsbeskyttelse. De forskellige typer har hver deres fordele og ulemper. Alle
disse typer kan udformes med forskelligt udseende og materialevalg, der får dem
til at falde mere eller mindre naturligt ind i det omkringliggende landskab og miljø
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I det efterfølgende gives en kort beskrivelse af forskellige typer anvendt i dette
projekt.

1.1 Lerdige
Ved benævnelse af diger, menes et lerdige anlagt efter traditionel opbygning med
ler på en kerne af sand med kvalitetskriterier for klægler eller klæglers-lignende
jordmineralsammensætning som vist i Tabel 1.1 og Figur 1.1. Oven på ler-membranen er diget beklædt med enten jord eller sand og beplantet med en vegetation, der kan modstå de forhold der findes på de givne lokaliteter.
Fordelen ved lerdiger er, at de er robuste over for bølgepåvirkning og bølgeoverskyl, ikke-påvirkelige overfor salt og at styrken ikke forringes over tid, forudsat at
de vedligeholdes. De er billigere i anlægs- og i driftsfase, end fx spuns eller højvandsmure, og kræver et minimum af vedligehold udover græsslåning og årlig inspektion. Forudsat at de vedligeholdes korrekt forventes det, at de kan holde i
mere end 500 år.

Figur 1.1: Jorddige med sandkerne overlagt med fed moræneler(klægler type) og beplantet med græs, [1].
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Tabel 1.1: Kvalitetskriterier
for ler til diger. Kilde: Kystdirektoratet.

Ulempen ved diger er, at der medgår meget plads i det eksisterende terræn. Dels
er bredden af digets krone på 1 – 3 m og muligvis bredere, hvis der skal anlægges
sti på kronen. Dels skal siderne på digerne udføres med minimumshældning (anlæg på 1:3) for at kunne modstå bølgepåvirkning og bølgeoverskyl uden brud i diget under stormfloden. Dermed får digerne et stort fodaftryk.

1.1.1

Anlægsfase
Det øverste muldlag skrabes af i det område, hvor diget skal etableres, hvorefter
kernen med ler-membranen opbygges og beklædes med muld. Anlæggelsen sker
fra landsiden med brug af almindelige anlægsmaskiner, som gravemaskiner og
dumpere. Mulden kan evt. genindbygges som den øverste del af diget. Efterfølgende tilsås diget med en græsfrøblanding.

1.1.2

Driftsfase
Græsset skal slås 3 - 5 gange hvert år i vækstsæsonen for at græssets rodnet udvikles ensartet, binder digejorden sammen og samtidig holder gnavere væk. Skadedyr som ræve og gnavere kan skade ler-membranen, så der skal afsættes tid til
regelmæssig besigtigelse af området. Der anbefales minimum én besigtigelse pr.
år. Eventuelle træer og buske skal desuden fjernes.

1.2 Højvandsmur
I byområder og ved havne er der ofte ikke plads til diger, hvorfor her ofte anvendes mure som højvandsbeskyttelse. Benævnelserne højvandsmur eller højvandsvæg refererer til det samme type anlæg. Højvandsmure kan udføres i beton, træ,
plastik, eller glas.
For at øge fremkommeligheden i områder med højvandsmure er der ofte behov for
at kunne indbygge ’huller’ i højvandsmurene. Det er tilrådeligt at indbygge permanente højvandsskot, der hænger på højvandsmuren og som man hurtigt kan lukke
hullet i højvandsmuren med ved varsel om højvande, Figur 1.2.
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Figur 1.2: Højvandsmur i Lemvig udført i beton med påmonteret højvandsskot.

Den umiddelbare fordel ved højvandsmure er deres lille fodaftryk, men murene
skal konstrueres rigtigt for at kunne modstå vandtryk og bølger. Højvandsmure er
relativt bekostelige og mere skrøbelig end diger især fordi de er svære og dyre at
reparere. Trævægge kræver desuden en del vedligeholdelse og levetiden er kortere end for diger. Betonvægge som vist på Figur 1.2 ovenfor har en længere levetid en trævægge.
Lange flade vejbump kan også anlægges, således at vejen i sig selv indgår i beskyttelsen.

Figur 1.3: Eksempel på højvandsmur i Nivå udført som københavnervæg i azobé (stolper
og flager) med topafdækning i
lærk.
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Figur 1.4: Mobile svinerygsplanker i vestligste del af Køge
Havn. Tracé med platforme for
H-profiler placeres og ved varsel om stormflod opsættes vertikale H-profiler og mellem dem
horisontale svinerygsplanker.
Kilde: Wintec

1.2.1

Anlægsfase
Hvor der skal anlægges betonmure udgraves der til fundament i murens bredde.
Enten bliver hvert betonelement præstøbt på betonfabrik og samlet på lokaliteten
ellers bliver betonmuren in-situ-støbt på lokaliteten i forskalling.
Trævæggene udføres som pæle-flage vægge, også kaldet københavnermur. Træstolperne bankes/presses i jorden og væggens plader (flager) påsættes herefter
mellem stolperne. Til slut sættes en hammer på toppen af flager og pæle. Anlægsarbejdet kan udføres med mindre maskinel.

1.2.2

Driftsfase
Højvandsmurene skal løbende vedligeholdes for at komme skader i forkøbet og for
at holde dem fri for bevoksninger og derved undgå evt. råd og svamp. Kystdirektoratet anbefaler derfor, at højvandsmure inspiceres med jævne mellemrum. Typiske kræver betonmure kun sjældent vedligeholdelse, mens trævægge vil skulle
beskyttes mod råd og svamp med træbeskyttelse, [2], eller der skal benyttes
hårdt træ med høj densitet.

2 Erosionsbeskyttelse
I tilfælde hvor højvandsbeskyttelsen er udsat for direkte bølgepåvirkning og i fare
for at blive beskadiget af bølgerne eller undermineret af bølgernes erosion, kan
højvandsbeskyttelsen beskyttes med foranliggende erosionsbeskyttelse, se Bilag
1.
Erosionsbeskyttelsen kan enten være i form af blød og/eller hård beskyttelse. Blød
beskyttelse består af strandfodring mens hård beskyttelse består af faste konstruktioner, såsom skråningsbeskyttelse. Ofte er en kombination af blød og hård
beskyttelse nødvendig.
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2.1 Skråningsbeskyttelse
En skråningsbeskyttelse er typisk opbygget af sten placeret opad klitten, klinten eller højvandsbeskyttelse på bagstranden, Figur 2.1. Konstruktionen hindrer erosion i bagvedliggende skråninger/terræn og dermed imod frigivelse af
sand herfra og tilbagerykning af klinten/klitten.
Opskylshøjde og bølgerefleksion er mindre på en skråningsbeskyttelse udført med
sten ift. en lodret mur eller dige, hvilket reducerer erosion af det foranliggende
terræn/bund. Dette skyldes til dels at den er skrånende så bølgerne kan løbe af
herpå, på samme vis som på stranden. Men det skyldes til dels også, at skråningsbeskyttelsens overflade er ’ru’ og bremser opskyllet og dermed reducerer opskylshøjden. Derudover er tilbageskyllet mindre kraftigt, da en stor del af opskyllet kan
sive ned mellem stenene. Således kan kronekote typisk reduceres ved anvendelse
af en skråningsbeskyttelse. Skråningsbeskyttelse har derimod et større fodaftryk
end en mur.

Figur 2.1: Principskitse af skråningsbeskyttelse, [3]

Reduceret frigivelse af sediment fra bagstranden, reducerer den samlede
langstransport fra området, hvilket øger erosionspresset nedstrøms, se Bilag
1. Derudover fortsætter erosionen i den foranliggende del af kystprofilet som ikke
er beskyttet.
Såfremt der foregår erosion på strækningen, vil erosionen derfor fortsætte i det
resterende profil, hvilket med tiden resulterer i en smallere og lavere strand/profil.
Derfor er det også vigtigt, at foden af en skråningsbeskyttelse er funderet korrekt
for at undgå underminering. Ved sænkning af det foranliggende profil, øges bølgepåvirkningen under den dimensionsgivende hændelse og højden og størrelsen af
hhv. kronekote og sten vil blive utilstrækkelig.
Som kompensation mod erosion foran skråningsbeskyttelser må der påregnes
jævnligt at skulle fodres med sand og ral for at fastholde profilhøjden.

2.1.1

Anlægsfase
Nederst udlægges et lag af ral og håndsten eller kernemateriale, der kan skabe en
stabil grund for de større dæksten, som efterfølgende udlægges. Anlægsarbejdet
vil blive udført fra strandsiden og kræver almindeligt anlægsmaskinel.
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2.1.2

Driftsfase
Skråningsbeskyttelse medfører ikke direkte vedligeholdelse, men levetiden kan
forlænges af, at anlægget kombineres med jævnlig strandfodring. Hvis ikke der foretages strandfodring, vil skråningsbeskyttelsen med tiden blive undermineret af
bølgerne, og det vil herefter være nødvendigt at genopbygge skråningsbeskyttelsen på ny.
Højden kan relativt let og billigt forhøjes, såfremt den eksisterende krone er tilstrækkeligt bred. At udskifte stenene med en større stenklasse er bekosteligt, og
kan muligvis kræve en total ombygning af konstruktionen.

2.2 Strandfodring
Strandfodring er den eneste form for kystbeskyttelse, der kan reducere erosionen i
hele kystprofilet og som kan kompensere for erosion fra bølger og strøm. Desuden
skaber strandfodring en ekstra beskyttelse mod akut erosion ved forhøjelse af
stranden og fremrykning af vandlinjen.
På en erosionskyst med hård beskyttelse, som f.eks. skråningsbeskyttelse, kan
strandfodring som det eneste sikre, at konstruktionens dimensioneringskriterier
overholdes. I det tilfælde, at der ikke fodres, eroderes og sænkes den foranliggende havbund og bølgepåvirkningen på konstruktionen øges med tiden.
Strandfodring øger den rekreative værdi af kysten og kan sikre adgang langs
stranden.
Strandfodring kan udlægges med henblik på at kompensere for tre forskellige årsager til erosion:
•
•
•

I takt med havspejlsstigningerne vil strandbredden blive mindre såfremt
bagstranden fastholdes.
Kroniske erosion medfører, at stranden rykker tilbage.
I forbindelse med hændelser med forhøjet vandstand og bølgepåvirkning kan
der forekomme akut erosion af skrænt og strand.

Strandfodring udlægges med et tidsligt interval til beskyttelse mod forventet fremtidig erosion indtil næste udlægning.

2.2.1

Anlægsfase
Strandfodring sker typisk fra havsiden, hvor skibe/pramme sejler materialet til. De
skibe/pramme, der ankommer med fodringsmaterialerne kan typisk kun gå ind på
6 m vand, hvorfor disse vil ligge for anker et stykke ud for kysten. Herfra pumpes
materialet ind via en flydeledning, for så at blive omfordelt på strækningen med
entreprenør maskiner.

2.2.2

Driftsfase
Strandfodring er ikke en stabil erosionsbeskyttelse, og der vil løbende være behov
for at vedligeholdelsesfodre. Vedligeholdelsesfodringen bør ske minimum hvert 5.
år, eller oftere hvis særligt kraftige stormhændelser har ført meget store mængder
materialer med ud eller nedstrøms. Vedligeholdelsesfodringerne foretages på
samme vis som i anlægsfasen. Ved mindre vedligeholdelses sandmængder vil tilkørsel med lastbil være mindre omkostningskrævende end sandindpumpning.
Dette grundet den høje anstillingsomkostning for sandpumpere og flydeledning.
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