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1 Indledning
Kyststrækningen mellem Hyllingebjerg og Liseleje, vist i Figur 1.1, er en del af
udligningskysten på Sjællands nordkyst, som generelt rykker tilbage som følge af
et overordnet underskud i kystens sedimentbalance, (NIRAS, 2018b).
Liseleje-Hyllingebjerg Kystlaug ønsker at optimere deres kyststrækning og sikre
bedre afgang langs stranden. Dette vil derudover øge beskyttelsen af de bagvedliggende huse samt eksisterende skråningsbeskyttelse.
NIRAS har tidligere udarbejdet et skitseprojekt for kystgenopretning på strækningen, hvor flere løsningsmodeller med forskellige design og placering af bølgebrydere er blevet undersøgt, (NIRAS, 2018a).

Figur 1.1: Kyststrækningen mellem Hyllingebjerg og Liseleje. Figuren viser placering og udstrækning af de fire nye bølgebrydere, arealerne hvor der initialfodres samt placering af vandlinjen bag bølgebryderne efter initialfodring.

Liseleje-Hyllingebjerg Kystlaug har på baggrund af skitseprojektet besluttet sig for
en løsning, hvor der etableres 4 nye bølgebrydere.
Der er et mindre udløb fra Maglemosegrøften ved den østlige ende af projektstrækningen, angivet i Figur 1.1. Udløbet skal med jævne mellemrum renses op
pga. tilsanding. I forbindelse med optimering af kystbeskyttelsen skal det sikres,
at udløbet bevares.
Ud for den østligste af de fire nye bølger findes et Natura 2000-område og overdrev som vist i figur 1.1. Anlægsarbejdet og det færdige anlæg vil ikke direkte
påvirke de beskyttede naturtyper og habitatnaturtyper. For yderligere beskrivelse
af påvirkning af Natura 2000-områderne henvises til notatet ”Natura 2000 vurdering – Kystbeskyttelse ved Liseleje” (NIRAS, 2019), vedlagt denne ansøgning.

3

25. april 2019

www.niras.dk

Nærværende myndighedsprojekt omhandler projektering af disse fire nye bølgebrydere samt en initial strandfodring.
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2 Design af kystbeskyttelse
Nyeste designbasis og data fra projektet Nordkystens Fremtid, (NIRAS, 2018b)
benyttes som udgangspunkt for projektering af bølgebrydere og strandfodring.
Forudsætning for bølgebrydernes dimensioner er, at der gennem bølgebrydernes
levetid strandfodres for at forhindre, at vanddybden foran konstruktionerne øges
med tiden.

2.1 Bølgebrydere
Der etableres 4 nye bølgebrydere (BB) på kyststrækningen ud for Liseleje. Det
samlede forslag er vist i Figur 1.1. En plantegning af de fire bølgebrydere langs
kystlinjen ses i Bilag A og er vist enkeltvis i Bilag B.
Bølgebrydernes nummerering følger nummeringen i skitseprojektet (NIRAS,
2018a) som vist i Figur 1.1. I den vestlige ende af strækningen etableres en bølgebryder (BB1) for at forbedre adgangsforholdene og kystbeskyttelsen her.
I bugten mellem Didriksens BB og Æblevej BB etableres endnu en bølgebryder
(BB16). Eksisterende stenmaterialer placeret i bugten kan genanvendes til opbygning af den nye bølgebryder, hvis stenene opfylder designkriterierne.
I den østlige ende af projektområdet mellem Kystvej BB og Liselejemolen etableres de sidste to bølgebrydere (BB13a og BB13b). Modelberegninger viser, at de to
bølgebrydere vil kunne bidrage til en øget bredde af stranden ud for de østligste
huse.
Til projektering af de fire bølgebrydere er benyttes designbasis og data fra Nordkystens Fremtid, (NIRAS, 2018b). Designet er baseret på en antagelse om at, der i
bølgebrydernes levetid strandfodres mod kronist erosion og stigende havspejlsstigning, så det sikres, at det eksisterende kystprofil vedligeholdes. Designgrundlaget er opsummeret i afsnit 4.
Bølgebrydernes topkote ligger i +1,5 mDVR90. Bredden af kronen er 4,0 m svarende til bredden af 4 dæksten. Bølgebrydernes længde i vandlinjen er 60 m for
BB1 og BB16 og 51 m for BB13a og BB13b. Et tværsnit af bølgebryderen placeret
mod vest (BB1) er vist i Figur 2.1. Tværsnit af alle fire BB ses i Bilag B.
Bølgebrydernes hældning er 1:2 og opbygges med et enkelt lag dæksten for at
reducere anlægsomkostningerne. Når dækstene placeres i et lag, skal de pakkes meget tæt. Dækstenene har en vægt på 1,85-4,2 t og med en middelvægt
på Wem=2,8 t.
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Figur 2.1: Tværsnit af bølgebryderen BB1.Tværsnit af alle fire bølgebrydere ses i bilag B.

Underlaget graves ned under terræn og opbygges med en kraftig geotekstil, som
derefter dækkes med mindre filtersten. Toppen af filterlaget ligger i terrænkoten
som er omkring -1,5 mDVR90 ved BB1, -2,0 mDVR90 ved BB16 og mellem -1,5 til
-1,0 ved BB13a og BB13b. Underlaget forhindrer udvaskning af sand og forhindrer
hermed underminering af bølgebryderen. Filterlagtes tykkelse er 0,5 m tykt og
består af 90-250 mm sten med en middeldiameter på d50=150 mm. Kernen opbygges af filtersten med samme størrelse og gradering.
Det afgravede sand, svarende til cirka 2440 m3, lægges bagved bølgebryderne
(ind mod kysten), så dette kan indgå i den initiale strandfodring.
Bølgebryderne afsluttes i bunden af en tå for at beskytte mod underminering.
Tåen har en højde på 0,8 m og består af 0,9-2,0 t sten i et lag, som placeres oven
på filterlaget. Bredden af tåen er 2,4 m svarende til tre sten. Dimensionerne er
vist i Figur 2.1.
For at fremtidssikre eksisterende skråningsbeskyttelse og ny skråningsbeskyttelse
mod kronisk erosion og stigende havspejl anbefales det, at strandfodre bagved
bølgebryderne.
Efter ekstreme storme bør konstruktionerne efterses og eventuelle skader udbedres. Projekteringen af skråningsbeskyttelsen er beskrevet nærmere i afsnit 4.
Dækstene kan være brudsten fra stenbrud eller natursten fra grusgrav. Dækstenene skal være frostsikre og uden revner.
Filterstenene kan enten være natursten eller brudsten, men må maksimalt indeholde 5% hvid flint og kalk. Stenmaterialet skal være velgraderet.
Geotekstilen skal være egnet til marine arbejder med en vægt på 400g/m². Geotekstil skal være nålebunden og må ikke efterfølgende være varmebehandlet. Der
skal være 1 m overlap mellem hver enkelt bane. Geotekstilen må ikke være synlig
i det færdige stenarbejde.
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2.2 Strandfodring
For at sikre en genopretning af stranden bag bølgebryderne er det nødvendigt at
skabe balance i sedimentbudgettet langs kysten ved initial strandfodring bag bølgebryderne.
Strandfodring er typisk ikke stabilt og vil med tiden erodere bort. Stranden skal
derfor løbende vedligeholdes med tilførsel af nyt sand.
Der initialfodres fra bølgebryderne med en lineær stigning op til kote +1,5 m
langs skråningsbeskyttelsen.
Den optegnede strandlinje og tomboloerne vist på Figur 1.1 kræver, at der efter
etablering af bølgebryderne strandfodres med 30.000 m3 sand, som beskrevet i
afsnit 4.7.1.
Strandfodringsmængderne udenfor nuværende vandlinje er beregnet ud fra profilopmålinger foretaget i 2015.
Strandfodringsmængden inden for nuværende vandlinje er beregnet ud fra opmåling af stranden foretaget i 2014.
Udover initialfodring skal der jævnligt strandfodres mod kronisk erosion og havspejlsstigninger. Dette sikrer, at stranden generelt har en bestemt minimumshøjde
foran skråningsbeskyttelserne, og at vandlinjens placering efter initialfodring bevares (på trods af erosion og havspejlsstigning).
Ved Liseleje er denne strandfodringsmængde fundet til 3,8 m3/m hvert 5 år, som
beskrevet i afsni3 4.7.2. Kyststrækningen i projektområdet er 2,8 km, jf. Figur
1.1. Fodringsmængden er derfor 10.650 m3/5år. Denne fodringsmængde skal som
udgangspunkt foretages af Liseleje-Hyllingebjerg Kystlaug. Hvis projektet Nordkystens Fremtid vedtages, vil fodringen blive varetaget gennem dette projekt.
Der ligger et udløb fra Maglemosegrøften umiddelbart øst BB13b. I anlægsfasen vil
sandet blive udlagt, så det påvirker udløbet mindst mulig. Stranden ved udløbet
bliver lidt bredere, men det forventer ikke dette vil have betydning for udløbet.
Udløbet skal muligvis udgraves lidt oftere pga. strandfodringen.
Det anbefales at der strandfodres med sediment med en mediandiameter på 0,35
mm svarende til anbefalingen i projektet Nordkystens Fremtid. Uensformighedstallet skal være omkring 3 svarende til sorteringen af det naturligt forekommende
strandsand i projektområdet, (NIRAS, 2018b).
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3 Mængder
De samlede materialemængder til anlæg af de fire nye bølgebrydere er angivet i
Tabel 3.1, mens strandfodringsmængden er angivet Tabel 3.2.

Tabel 3.1: Materialemængder
til anlæggelse af de fire bølgebrydere.

Dæksten

Tåen

Filtersten

Geotekstil

BB1

797 m3

380 m3

1.440 m3

1.381 m2

BB16

933 m3

394 m3

1.819 m3

1.525 m2

BB13a

627 m3

327 m3

1.095 m3

1.135 m2

BB13b

640 m3

336 m3

1.158 m3

1.170 m2

Samlet

2.997 m3

1.437 m3

5.512 m3

5.211 m2

Tabel 3.2: Strandfodringsmængder.

BB1

BB16

BB13a

BB13b

Afgravning

Samlet

-2.440

27.060

Initial fodring
Mængde (m3)

10.600

10.300

4.600

4.000

Vedligeholdelsesfodring
Mængde (m3)

10.650
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4 Designgrundlag
Kystbeskyttelsen projekteres for en 50 års stormhændelse og med en levetid på
25 år. Det antages desuden, at det eksisterende kystprofil vedligeholdes med
strandfodring for at forhindre, at vanddybden foran konstruktionerne med tiden
øges.
Dimensionering af bølgebryderne afhænger af følgende parametre:
•
•
•

Det nuværende kystprofil, der har betydning for bølgebrydernes længde og
placering.
Kystprofilet og erosionsdybden foran bølgebryderne under en ekstremstorm
Vandstand, bølgehøjde og bølgeperiode, der forekommer under designstormen.

Ud fra ovenstående kan bølgebrydernes design fastlægges, herunder dækstenene
størrelse og topkote.

4.1 Dimensionsgivende vandstand
Den dimensionsgivende vandstand på dybt vand er summen af den forventede
havvandspejlsstigning inden for konstruktionen levetid og vandstanden svarende
til den valgte middeltidshændelse.

4.1.1

Global havspejlsstigning
De globale klimaforandringer resulterer i eustatiske havvandspejlsstigninger, hvilket skal medregnes i den dimensionsgivende vandstand ud fra den ønskede levetid
for kystbeskyttelsen. Størrelsen af klimatillæg til designvandstanden afhænger af,
hvilken prognose for havvandspejlsstigning, der benyttes. Baseret på IPCC’s 2013
rapport med den seneste fremskrivning af den globale havvandspejlsstigning har
DMI og Danmarks Klimacenter i 2014 vurderet den regionale fremskrivning for
Danmark i tilfælde af forskellige scenarier (RCP) vedrørende bl.a. CO2-udledninger
og temperaturstigninger, (DMI, 2014).
I nærværende projekt er valgt at anvende DMI’s bedste bud på vandstandsstigninger frem til år 2100, se Figur 4.1.
DMI’s bedste bud for den fremtidige havvandspejlsstigning er på +0,8 m for perioden mellem år 2000 og 2100, hvilket er en gennemsnitlig stigning på 8 mm/år.
Ved aflæsning af havspejlsstigningen i år 2020 (i dag) og 2045 (om 25 år) ses en
forventet havspejlsstigning i denne periode på ca. 16 cm svarende til 0,64 cm pr.
år. Der er nogen usikkerhed på fremskrivningen af havspejlsstigningen.
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Figur 4.1: DMI’s bedste bud
på vandstandsstigninger de
næste 100 år i meter, når der
ses bort fra landhævning.
Den sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og
blå areal viser usikkerheden
henholdsvis globalt og omkring Danmark, (DMI).

4.1.2

Højvandsstatistik
I forbindelse med Nordkystens Fremtid har DHI udarbejdet ny ekstrem vandstandsstatistik langs Nordkysten. Ud for Liseleje vil en storm med en middeltidshændelse på 50 år medfører en vandstandsstigning på +1,69 mDVR90, (NIRAS,
2018b).

4.1.3

Dimensionsgivende vandstand på dybt vand
Den dimensionsgivende vandstand på dybt vand for det valgte sikringsniveau med
en 50 års middeltidsvandstand om 25 år (i år 2045) bliver således +1,85 mDVR90,
se Tabel 4.1.
I tilfælde af bølgepåvirkning medregnes bølgesetup i design af bølgebryderne.

Tabel 4.1: Dimensionsgivende
vandstand på dybt vand
svarende til en 50 år hændelse i 2045.

50 års MT om 25 år
(i år 2045)
Ekstrem vandstand [mDVR90]
Havvandspejlsstigning [m]
Dimensionsgivende vandstand [mDVR90]

+1,69
0,16
+1,85

4.2 Isostatisk landhævning
I Danmark foregår der generelt en landhævning efter, at isen under den seneste
istid ”trykkede” en del af Danmark ned. Da isen forsvandt, begyndte landet at
hæve sig igen og dette foregår endnu dog med store regionale hastighedsforskelle,
se Figur 4.2.
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Figur 4.2: Absolut landhævning
i Danmark med nøjagtighed på
0,2 mm/år, (Vognsen, et al.,
2011).

Ved Liseleje er den gennemsnitlige landhævning vurderet til ca. 1,4 mm/år. Den
resulterende forventede landhævning indtil år 2045 er dermed ca. 4 cm.

4.3 Kystprofilet
I design af bølgebryderne er det antaget, at der strandfodres mod erosion og
havspejlsstigninger i konstruktionernes levetid (frem til 2045).
I design af bølgebryderne anvendes et ligevægtsprofil for sand, (Dean, 2002),
med en middelkornsstørrelse på d50=0,35 mm og en middelhældning på stranden
op 1:15 over middelvandstand.

4.4 Dimensionsgivende bølge
Bølgebryderne er designet for en storm med en middeltidshændelse på 50 år,
(NIRAS, 2018b). Den signifikante bølgehøjde på dybt vand er 4,4 m og vandstanden er 1,69 m.

4.5 Designværdier foran konstruktionen
Designvandstand, bølgesetup, vanddybe og bølgehøjde under den dimensionsgivende storm om 25 år foran de fire bølgebrydere er angivet i Tabel 4.2. Bølgesetup er en stigning i vandstanden, der forekommer under bølgetransformatio11
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nen fra dybt til lavt vand, hvor bølgerne begynder at bryde. Dette forklarer også,
at bølgehøjden foran bølgebryderne er lavere end på dybt vand. Det ses af Tabel
4.2, at designvanddybde og bølgehøjde er størst foran BB1 og BB16.
Tabel 4.2: Bølgesetup, bølgehøjde og terrænkote foran
bølgebryderne.

På dybt vand
Bølgebryder

Ved foden af bølgebryder

Vandstand
(mDVR90)

Bølgesetup
(m)

Bølgehøjde, Hs
(m)

Vanddybde
(mDVR90)

BB1

+ 1,85

0,2

2,2

+ 3,5

BB16

+ 1,85

0,2

2,2

+ 3,4

BB13a

+ 1,85

0,2

2,1

+ 3,0

BB13b

+1,85

0,2

2,1

+ 3,0

4.6 Bølgebrydernes dimensioner
4.6.1

Bølgebrydernes placering og længde
Bølgebrydernes placering og længde af optimeret i skitseprojektet, (NIRAS,
2018a).
I nærværende projekt er bølgebrydernes længde og placering tilrettet, så bølgebryderne ligger på samme linje som de omkring liggende bølgebrydere. Efterfølgende er det kontrolleret, at kystprofilet bagved bølgebryderne er i ligevægt. Alle
nye bølgebrydere etableres med topkote i +1,5 m DVR90.
Indledningsvist er bølgebryderenes placering og længde kontrolleret med MepBay
modellen1. MepBay modellen beregner ligevægtsformen af stranden i bugterne
mellem bølgebryderne ud fra den typiske bølgeretning, bølgernes diffraktionspunktet, D og et punkt på den ønskede strandlinje, A henholdsvis B, som angivet i
Figur 4.3. Punkt B repræsenterer den nuværende strandlinje, mens A angiver et
punkt på den fremrykkede strandlinje.

Figur 4.3: Eksempel på beregning af strandens ligevægtsform med MepBay.

1

http://siaiacad17.univali.br/mepbay/?pagina=home/
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Bølgebryderens placering og længde optimeres indtil formen af bugten medfører,
at strandens minimumsbredde foran skråningsbeskyttelserne er ca. 20m.
I analysen forudsættes det, at kystprofilet er i ligevægt. Det skal sikres, at der er
tilstrækkelig stor afstand, xD, fra tomboloens strandlinje ud til diffraktionspunktet
”D”, som vist i Figur 4.4. Denne afstand er funktion af vanddybde og kornstørrelse, dn50 som beskrevet i (Dean, 2002):
!/!

ℎ = 𝐴𝑥!

Konstanten A er funktion af kornstørrelsen og sedimentets faldhastighed, (Dean,
2002).
Dybden ved enden af bølgebryderne skal nogenlunde passe med afstanden ind til
stranden ved tomboloen jf. ligevægtsprofilet, for den benyttede kornstørrelse af
sandet.

Figur 4.4: Definition af længden
af bølgebryderen, LB , afstanden fra den initiale strandlinje
til bølgebryderen, x og afstanden fra strandlinjen ved tomboloen til enden af bølgebryderen,
xD

Figur 4.5 viser eksempler på forholdet mellem h og xD for tre sedimentstørrelser.
Figuren viser, at jo større kornstørrelse sandet har, jo stejlere er ligevægtsprofilet.

Figur 4.5: Forhold mellem
vanddybde, h og afstand fra
strandlinje til bølgebryder, xD
for kystprofil i ligevægt.
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En anden væsentlig parameter for optimal design af bølgebrydere er den dimensionsløse længde Lb*=Lb/x, hvor Lb er længden af bølgebryderen i vandlinjen, og x
er afstanden til den initiale strandlinje, se Figur 4.4. Ifølge (Mangor, 2001) skal
Lb*>1 for at sikre, at der opbygges en stabil tombolo bag bølgebryderen, og stranden derved stabiliseres bedst mulig.
Tabel 4.3 angiver den beregnede dimensionsløse længde, Lb* for hver bølgebryder.
Afstandene x til beregning af Lb* er også angivet i Tabel 4.3. Alle bølgebryderne
har med den planlagte strandfodring dimensionsløse længder større end 1, hvilket
ifølge (Mangor, 2001) medfører stabil tombolo bagved.

Tabel 4.3: Kontrol af ligevægt
af kystprofilet og den dimensionsløse længde. Begge
parametrer, γ og LB, skal
være lig med eller større end
1.

BB1

BB16

BB13a

BB13b

Ligevægt af kystprofil
Nuværende dybde foran BB

1,3

2,0

1,3

1,2

35

53

29

30

Nødvendig dybde

1,4

2,0

1,3

1,3

γ

1,2

1,0

1,0

1,2

Afstanden XD

Dimensionsløse længde
Længden i vandlinjen, LB

60

60

51

51

Afstanden, X

63

62

43

46

1,0

1,0

1,0

1,2

LB *

Afstanden, xD, fra strand til bølgebrydernes diffraktionspunkt er også angivet i
Tabel 4.3. Antages det, at der fodres med sediment med ca. dn50=0,35 mm, kan
den nødvendige vanddybde for at sikre ligevægtskystprofilet ud til enden af bølgebryderene beregnes. I Tabel 4.3 er forholdet mellem den nødvendige og aktuelle
vanddybde, γ, angivet. Hvis forholdet er mindre end 1 er kystprofilet ikke i ligevægt, da den eksisterende vanddybde er for stor.

4.6.2

Dæksten
Ud fra den dimensionsgivende vandstand og bølgehøjde på lavt vand kan den
nødvendige stenstørrelse for at sikre en stabil bølgebryder beregnes.
Dækstenenes medianvægt er beregnet vha. Van der Meers formel, med en stabilitetsfaktor på Sd=2.
Stenstørrelse angives ofte i vægt, M. Den nominelle diameter, dn, er sidelængden
på den tilhørende kube med samme vægt, M=  𝜌𝑟dn3, hvor er 𝜌𝑟    er stenens densitet.  
Graderingen af stenene følger anbefalingen i (Jensen, 1984) hvor
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𝑀!" = 𝑀!" /1,5
𝑀!" = 1,5𝑀!"
M15 og M85 angiver den procentdel af stenene, som har en tilsvarende eller mindre
masse.
Den nødvendige vægt af dækstenene og den tilhørende nominelle diameter ses i
Tabel 4.4 for de fire bølgebrydere.

Tabel 4.4: Nødvendige størrelse af dæksten for de fire
bølgebrydere

BB1

BB16

BB13a

BB13b

dn50 (m)

1,02

1,01

0,96

0,96

M50 (kg)

2800

2700

2350

2350

I designet af alle fire bølgebrydere anvendes en nominel diameter på dn50=1,02 m.
Graderingen af stenene er angivet i Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Gradering af dækstenene anvendt til alle fire
bølgebrydere.

4.6.3

dn15
(mm)

dn50
(mm)

dn85
(mm)

M15
(kg)

M50
(kg)

M85
(kg)

0,89

1,02

1,17

1850

2800

4200

Tåen
Dybe huller ved enderne af konstruktionerne betyder, at længden af bølgebryderene skal være større for sikre, at der er plads til ligevægtskystprofilet ved tomboloerne. Det anbefales derfor, at enderne af bølgebryderne forstærkes med en tå af
sten for af minimere risikoen for underminering.
Tåens højde er 0,8 m da det dermed sikres, at den er dækket af vand også under
normal vandstand, hvilket giver en visuelt pænere konstruktion. Tåens stenstørrelse er fundet vha. Rock Manual (CIRIA, et al., 2007).
I designet af alle fire bølgebrydere anvendes en nominel diameter på dn50=0,8 m.
Graderingen af stenene findes ved samme metode som ved dækstenene og er
angivet i Tabel 4.7.

Tabel 4.6: Gradering af stenene i tåen anvendt til alle
fire bølgebrydere.

dn15
(mm)

dn50
(mm)

dn85
(mm)

M15
(kg)

M50
(kg)

M85
(kg)

0,70

0,80

0,92

900

1350

2000
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Filtersten
Filtermaterialet er blandet stenfyld som skal opfylde følgende filterkriterier,
(Jensen, 1984),
𝑑!"!
   > 7  
𝑑!"!
𝑑!"!
   >   7               
𝑑!"!
𝑑!"!
   >       4
𝑑!"!
Her står indeks ”d” og ”f” for henholdsvis dæksten og filtersten. Ud fra ovenstående kriterie er fundet en standard gradering jf. European EN 133|83 (CIRIA, et al.,
2007), som lever op til overstående kriterie. Filterstenenes stenstørrelse er angivet i Tabel 4.7.

Tabel 4.7: Gradering af filterstenene anvendt til alle fire
bølgebrydere.

dn15
(mm)

dn50
(mm)

dn85
(mm)

M15
(kg)

M50
(kg)

M85
(kg)

123

165

220

5

12

28

4.7 Strandfodring
Ved etablering af bølgebrydere skal der skabes balance i sedimentbudgettet langs
kysten ved initial strandfodring bag bølgebryderne. Derudover skal der jævnlig
fodres mod kronisk erosion og havspejlsstigninger for at sikre den nuværende
strandbredde.
Den forventede kystlinje efter initialfodringen er vist i Figur 4.1.
Figur 4.1: Placering af de nye bølgebryder samt den nye vandlinje efter initialfodring. Tværsnitsprofilerne henviser til kystprofilerne i
Figur 4.2.
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Initial strandfodring
Den optegnede strandlinje og tomboloerne vist på Figur 4.1 forudsætter, at der
strandfodres i nødvendigt omfang, og at kystprofilet er i ligevægt. Strandfodringen
skal vedligeholdes løbende.
Beregning af mængden af sand, der skal tilføres, er baseret på beregninger fra
skitseprojektet. I strandfodringsprofilet er strandens højde langs skråningsbeskyttelsens indledningsvist sat til kote +1,5 mDVR90 og er lineært aftagende ud til
vandlinjen. Desuden antages en lineær hældning af kystprofilet fra vandlinjen ud
til bølgebryderene.
Strandfodringsmængderne udenfor nuværende vandlinje er beregnet ud fra profilopmålinger foretaget i 2015.
Strandfodringsmængden inden for nuværende vandlinje er beregnet ud fra opmåling af stranden foretaget i 2014.
Eksempel på et tværsnitsprofil bag BB16 og øst for BB16 er vist i fig, jf. Figur 4.1.

Figur 4.2: Eksempel på tværsnitsprofil før og efter strandfodring. Tværsnittene er angivet i Figur 4.1.

Strandfodringsmængden foran de fire bølgebrydere er angivet i Tabel 4.8. Den
totale mængde sand, der skal bruges til strandfodring er beregnet til 30.000 m3,
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25. april 2019

www.niras.dk

når der strandfodres op til en maksimal højde langs skråningsbeskyttelsen på
+1,5m DVR90.

Tabel 4.8: Strandfodringsmængde foran de fire bølgebrydere.

Mængde (m3)

4.7.2

BB1

BB16

BB13a

BB13b

Total

10.600

11.600

4.400

3.400

30.000

Vedligeholdelsesfodring
Den omfattende hårde kystbeskyttelse langs Nordkysten i form af skræntfodsbeskyttelse, høfder og bølgebrydere har medført, at tilførslen af sand og ral til kysten
fra de eroderende skrænter med tiden er reduceret betydeligt. Kronisk erosion
sker, når transporten af sediment vokser langs kysten, idet der på en given
strækning føres mere sand væk fra kysten, end der tilføres. Den kroniske erosion
langs Nordkysten er ikke stoppet ved etableringen af hård kystbeskyttelse men
snarere forværret, da der bliver mindre og mindre tilførsel af sand og ral fra erosion af skrænterne. Så i stedet for erosion af skrænterne fortsætter erosionen i den
ubeskyttede del af kystprofilet, dvs. fra stranden og fra strandplanet ud til en
vanddybde på ca. 5 m. Dette resulterer i, at dybderne ud for kysten gradvist bliver
større og større. For at modsvare dette, bør der derfor strandfodres mod kronisk
erosion. Derudover skal der også strandfodres mod stigende havspejl.

Fodringsmængden fastlægges således, at stranden generelt har en bestemt minimumshøjde foran skråningsbeskyttelserne, og at vandlinjens placering efter initialfodring bevares (på trods af erosion og havspejlsstigning). For at bevare dette,
skal hele det aktive kystprofil bevares. Det aktive profil går fra klittop (her kote
1,5 mDVR90) til den aktive dybde i havet, hvor den aktive dybde er den dybde,
bølger og strøm påvirker kystprofilet til. I projektet Nordkystens Fremtid er længden af det aktive profil fundet til 100 m og den aktive dybde til -2 mDVR90. Det
aktive profils højde er dermed 3,5 m.

4.7.2.1

Strandfodring mod kronisk erosion
Den årlige tilbagerykning er fundet ved at sammenligne kystlinjen i 1897 og 2003,
som angivet i Figur 4.3. Kystlinjerne er udarbejdet af Kystdirektoratet,
(Kystdirektoratet, 2013). Den kroniske erosion er fundet ved at beregne områderne med kysttilbagetræknings areal fratrukket arealerne med tilgroning (bag bølgebryderne) og dele dette med kyststrækningens længde på 2,8 km. I gennemsnit er
kysten i perioden 1897-2003 rykket 7,9 m tilbage. Den årlige kysttilbagerykning er
dermed 7,4 cm.
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Figur 4.3: Kystlinjens i 1897 og 2003, (Kystdirektoratet, 2013) .

Strandfodringsmængden er produktet af det aktive profils højde og den årlige
kysttilbagerykning.
Den årlige strandfodringsmængde mod kroniske erosion er 0,3 m3/år/m. Strandfodres der hvert 5 år, skal der på strækningen fodres med 3.650 m3/5år.
4.7.2.2

Strandfodring mod havspejlsstigninger
Som beskrevet i afsnit 4.1.3, forventes en havspejlsstigning på cirka 0,64 cm/år
cm frem til 2045. Samtidig sker der en isostatisk landhævning på 0,14 cm/år, jf.
afsnit 4.2. Den relative havspejlsstigning, der skal sikres mod, er derfor 0,5 cm.
Strandfodringsmængden mod havspejlsstigninger er lig produktet af det aktive
profils længde og havspejlsstigningen.
Den årlige strandfodringsmængde er derfor 0,5 m3/år/m. Strandfodres der hvert 5
år, skal der på strækningen fodres med 7.000 m3/5år.
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