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INDLEDNING
1. november 2006 blev store dele af Reersø Pumpelags områder oversvømmet
fra en højvandssituation fra syd hen over Reersø vej og ind i afvandingskanaler
og lavt liggende ejendomme.
Reersø pumpelag besluttede i 2012 at forbedre sikringen af deres værdier mod
lignende situationer samt mod fremtidige situationer med højere vandstand og
bølger skabt af de forventede klimaforandringer. Som følge heraf udfærdigede
NIRAS to rapporter (Ref. /1/ og/2/), som omhandlende forslag til hhv. en forstærkning af pumpelagets diger og kystbeskyttelse.
Disse rapport blev opdateret i juli 2014 med en sammenfattende rapport (Ref.
/3/), der indeholdt en justering af beskyttelsen på grundlag af erfaringerne med
skaderne, der opstod på kystbeskyttelsen og digerne under stormen ”Bodil”, 6.-7.
december 2013.
Kystdirektoratet har efterfølgende kommenteret på de foreslåede forslag til styrkelse af digerne og kysten.
På dette grundlag opdaterede NIRAS beskyttelsen/digerne baseret på Kystdirektoratet bemærkninger (Ref. /4, 5/). Denne opdatering indeholdt desuden skitser
til opgradering af pumpekapaciteten samt forslag til at kontrollere oversvømmelserne i den sydlige del af Pumpelagets område nord for Skansen.
Siden 1. maj 2016 har Kystdirektoratet ændret kravene til dokumentation i forbindelse med godkendelse af kystbeskyttelses-anlæg. Dette har givet anledning
til en yderligere justering af projektet og dens dokumentation.
Denne rapport redegør for det justerede projekt, som ligger til grund for en ansøgning til Kystdirektoratet.

2
2.1

EKSISTERENDE BESKYTTELSESFORHOLD
Oversigt over Reersø Pumpelag’s interesseområder
Pumpelagets interesseområder er vist på Figur 2-1.

www.niras.dk

Reersø Pumpelag:
Forslag til forstærkning af diger

1

Figur 2-1

Billedet til venstre indikerer med grøn farve landbrugsområder og

røde farve sommerhus- og helårsbeboelsesområder. Figuren til
højre, som tager udgangspunkt i den fremsendte liste over medlemmer fra Pumpelagets vedtægter, viser Pumpelages interesseområde, ( brunt område: landbrug og grønt område sommerhuse/helårshuse) .
Området omfatter 51 landbrugsmatrikler og 429 sommerhusmatrikler med en
samlet skønsmæssig værdi på 150-200 millioner.

2.2

Eksisterende beskyttelse
Reersø har oprindeligt bestået af 4 á 5 fem 5 -15 m høje ”øer” indikeret med
rødt på nedenstående Figur 2-2. Den vestligst beliggende ø har gennem tiderne
været under nedbrydning af bølger og strøm. Det nedbrudte sand og stenmateriale er blevet ført af bølger og strøm mod henholdsvis nord og syd rundt om den
yderste ø, hvor det er aflejret og med tiden har forbundet alle øerne med odder
og strandvolde.
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Figur 2-2:

Højdekort over Reersø baseret på Danmarks Højdemodel (20052007).

En stor del af det centrale område mellem øerne ligger lavt mellem kote -0,5 til
+0,5 m, mens det aflejrede sandmateriale langs kysten typisk ligger i kote +1 m á
+2 m DVR90.
For at beskytte de lavere liggende områder er der tidligere anlagt en række diger, som er benævnt 1- 7, se Figur 2-3. Det er pumpelagets ansvar at vedligeholde disse diger.
Denne rapport beskriver forslag til forstærkning af digerne til det af Pumpelaget
besluttede sikringsniveau.
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Figur 2-3:

Eksisterende diger (rød farve) med nummerering, samt nye diger
(gul).
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3
3.1

HYDRAULISKE FORHOLD
Vandstand
Vandstanden der vil opleves på den nordlige side af Reersø er sammensat af 4
bidrag. Et bidrag fra stormflodshændelsen, som er en regional høj vandstand, et
bidrag fra en lokal vindgenereret opstuvning tæt på kysten, et bidrag fra fremtidig
stigning af middelvandstanden grundet klimaeffekter, samt et bidrag fra den bølgegenereret stigning af vandstanden tæt på kysten.
Den dimensionerende vandstand, som bestemmes i dette kapitel vil være summen af bidragene fra stormflod, klimaeffekter og lokal vindstuvning, mens bidraget fra den bølgegenerede opstuvning medtages under bølgeforhold, som behandles i kapitel 3.2.

3.1.1

Vandstand ved stormflod
Stormfloden 1. november 2006 førte til høje vandstande i området omkring
Reersø. I Tabel 3-1 ses at der ved denne hændelse blev målt vandstande over
+1,60 mDVR90 i de fire nærmeste havne i Storebælt og at disse hændelser svarer til en returperiode på mellem 50 og 700 år.
Tabel 3-1: Målte vandstande, korrigeret for landhævning og vandstandsstigning siden
1990, under stormfloden den 1. november 2006 og tilhørende returperiode,
Ref. /6/.

Målestation

Målt vandstand

Returperiode

[cm DVR90]

[år]

Kalundborg Havn
Korsør Havn

160
161

90
~120

Slipshavn
Kerteminde Havn

176
169

~700
50

Idet Korsør og Kalundborg ligger på samme side af Storebælt som Reersø vurderes disse at være mest sammenlignelige med de vandstande, der kan optræde ved Reersø. Det vurderes derfor at stormfloden i november 2006 førte til
vandstande på ca. +1,60 mDVR90, der svarer til en returperiode på 100 år i
Reersø.

3.1.2

Klimaeffekter
FN’s klimapanel, IPPC, forudser en stigning af havniveauet over de næste 100
år, grundet afsmeltning af iskapperne og udvidelse af havandet som følge af
temperaturstigninger. IPPC baserer forudsigelsen af havniveaustigningen på 4
klimamodeller, hvor den mest konservative model forudser en middel havniveaustigning på 25 cm i år 2050 (se Figur 3-1).
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Figur 3-1

FN’s klimapanel, IPPC, forudsigelse af havvandsstigning frem til år 2100,
baseret på 4 klimamodeller (RPC2.6, RPC4.5, RPC 6.0 og RPC 8.5). Det
beregnede sandsynlige interval vises som skravering ag middelværdien
som en linje. Ref. /8/ .

Den generelle vandstandsstigning betyder, at dybdeforholdene ud for kysten
forøges. Dette betyder især noget for kysterosionen, som langs de vestvendte
kyster må forventes at øge med den stigende vandstand.
Langs de nord-, syd- og østvendte kyster af Reersø, hvor det eroderede materiale fra den vestvendte kyst aflejres forekommer der en generel opbygning af kysten. Her forventes klimaeffekten på vanddybderne foran kysten at blive udlignet
af kystopbygningen.

3.1.3

Lokal vindstuvning
Grundet den geografiske udformning af Jammerland Bugt er det sandsynligt at
der ved vinde fra nordvestlige retninger vil ske en lokal vindstuvning på den
nordlige side af Reersø. Idet vandstandene beskrevet i afsnit 3.1.1 er målt inde i
havne er denne vindstuvning ikke inkluderet i målingerne. Derfor tillægges et
bidrag på 20 cm til den dimensionerende vandstand.

3.1.4

Dimensionerende vandstand
Den dimensionerende vandstand er summen af de ovenfor beskrevet 3 bidrag

www.niras.dk

Stormflod

+ 1,60 mDVR90

Klimaeffekter
Lokal vindstuvning
Dimensionerende vandstand

+0,25 meter
+0,20 meter
+ 2,05 mDVR90
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3.2
3.2.1

Bølgeforhold
Dimensionerende bølge
Bølgeklimaet på dybt vand beregnes ved at tage det længste frie stræk på 40 km
i vest-nordvestlig retning (297°N), kombinere dette med en gennemsnitlig vanddybde på 25 meter og en middelvindstyrke på 20 m/s, hvorved fås en dimensionerende bølgehøjde på 2,6 m og med en bølgeperiode på 5,8 sekunder på dybt
vand.
Denne bølgehøjde vil aftage eftersom bølgen bevæger sig ind på lavere vand ind
mod kysten. Denne udvikling modelleres med en MIKE LitDrift model, der beregner bølgehøjden og vandstanden langs bølgen udbredelsesretning mod land.
Bølgeberegningerne foretages med den dimensionerende vandstand og effekten
af bølgernes drejning (refraktion) inkluderes ved at angive orienteringen af kystprofilet.
Udviklingen af bølgehøjden er for Område 1-2 beregnet for profil P1, P3, P6, P7
og P8, hvis placering er vist på tegning C3_300. Profilerne er vist på tegning
C3_310 g C3_311. Tilsvarende er der beregnet bølgehøjder for Område 3-4
langs profilerne vist i plan på tegning C3_400 og i snit på tegning c3_410. Profilerne er bestemt ud fra målinger ud til 6 m vanddybde og på større vanddybde
vha. Søkort 141 Storebælt, N-lige del.
Bølgehøjde og vandstand beregnes ved foden af diget, 20 m fra kystlinjen, for
profil P1, P3, P6 og P7 og 25 m for profil P8 og ved foden af stensætningen, 4
meter havværts kystlinjen, for profil P10 og P11. Bølgeperioden er konstant på
5,8 sekunder over hele profilet, bølgehøjde og vandstand ses i Tabel 3-2.
Ved profil P6 bryder bølgerne på den eksisterende stensætning, hvorved der
ikke er bølger og bølgeoverskyl ved det bagvedliggende dige.
Tabel 3-2

Bølgehøjde og vandstand ved foden af diget for profil P1, P3 og P7 og
ved foden af stensætningen for profil P10 og P11. Forskellen på den dimensionerende vandstand (+2,05 mDVR90) og vandstanden angivet her
er den bølgegenrerede opstuvning. Der er ingen bølger ved foden af diget i profil P6 grundet foranliggende stensætning.

Profil
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Orientering

Bølgehøjde

Vandstand

Dybde

[°N]

[m]

[mDVR90]

[m]

P1
P3

5
345

0,22
0,22

+2,22
+2,28

0,26
0,26

P6
P7

342
328

0,62

+2,20

0,75

P8
P10

330
333

0,35
1,20

+2,29
+2,10

0,35
3,39

P11

333

1,26

+2,09

3,34
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3.2.2

Bølgeoverskyl
På de valgte profiler, er der på baggrund af den beregnede vandstand og bølgehøjde, beregnet det bølgeoverskyl, der forekommer ved den dimensionerende
situation. Bølgeoverskyllet beregnes som ’simple slope’ i henhold til ref. /9/. For
profil P1 til P8 anvendes en ruhedsfaktor på 1 svarende til græs, og for profil P10
og P11 anvendes en ruhedsfaktor på 0,45 svarende til ét lag dæksten med en
vandgennemtrængende kerne.
Tabel 3-3

Overskyl i liter pr. sekund pr. løbende meter på eksisterende diger og
stensætninger. Topkoten er den højeste målte kote i profilet og frihøjden
er forskellen på topkoten og vandstanden angivet i Tabel 3-2.

Profil

Hældning

Topkote

Frihøjde

Overskyl

[1:x]

[mDVR90]

[m]

[l/s/lbm]

P1
P3

2,4
2,6

2,47
2,69

0,25
0,41

6,1
1,0

P6
P7

5,7
6,3

2,61
2,62

0,42

49,7

P8
P10

3,7
2,2

2,53
2,40

0,24
0,31

25,9
190,9

P11

2,2

2,55

0,46

111,4

For forhindre skader på diget ved overskyl tillades et overskyl på maksimalt 2-5
l/s/lbm. Det fremgår at overskyllet i profil 1, 7, 8, 10 og 11 overstiger denne
grænse.
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4

GENERELLE KYSTMORFOLOGISKE UDVIKLING
Kysten langs de nordre diger (digestrækning 1-2 og 3-4, se Figur 2-3) er vist på
de følgende billeder.

Bølgebryder 1 set mod øst med BB 2-7 i baggrunden.

Bølgebryder 4-7

Bølgebryder 6 and 7 med stensætning i baggrunden

Bølgebryder 5, 6 and 7

Offentlig strand afsluttet med sten pynt i øst

www.niras.dk
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Stenkastning mod NV set mod SV
Figur 4-1

Stenkastning mod NV set mod NØ ud mod odden
Billeder af stranden langs det nordre dige 1-2 og 3-4 med eksisterende
kystbeskyttelse. Alle billeder er taget den 26.01.2014.Placeringen og
nummereringen af bølgebryder og stenkastninger kan ses på Tegning
C3_301 og C3_401.

Kystdirektoratet har beregnet kystlinieændringen over de sidste 100 år (Figur
4-2).
Kystens morfologiske udvikling er karakteriseret af en erosion af klinten mod vest
af størrelsesordenen 0,2-0,9 m pr. år. Det eroderede materialer sorteres af bølgerne, således at det fine materiale bringes ud på de større dybder, mens det
grove materiale bestående af sten, grus og sand transporteres langs kysten enten mod nord eller mod syd afhængig af vindretningen.

Figur 4-2

Kystlineændring mellem 1878 (rød linje) og kystlinje i 2015 med lokale kystændringsrater

Når vinden er i sektoren Vest til Nord, hvilket normalt forekommer samtidigt med
højvande, vil bølgerne transportere sediment rundt om pynten og ind langs kysten foran det nordre dige. Bag pynten findes et lavvandet område, hvor finere
materialer aflejres i læ af pynten. Dette område øges med udbygningen af pynten
og gør, at stranden her ligger nogenlunde stabilt i dag.
Langs det Nordre dige længere mod øst har der gennem tiderne forekommet en
gennemsnitlig tilbagerykning af kysten med ca. 1 m pr. år, svarende til en årlig
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3

erosion på ca. 2-3,000 m . Denne tilbagerykning blev stoppet med anlægget af
de 6 eksisterende bølgebrydere.
Et stykke øst for det Nordre dige stabiliseres kysten af en række høfder (Figur
4-2)
Generelt virker pynten som en stor høfde, der giver anledning til en læside erosion, der strækker sig langs stranden foran Nordre dige og et stykke øst herfor.
Hvis bølgebryderne ikke var blevet anlagt så ville stranden foran diget været helt
forsvundet og det ville have været nødvendigt at rykke diget tilbage eller alternativt forstærke diget med stensætninger.
Såfremt den nuværende erosion af klinten mod vest på ca. 0,2 m pr. år fortsætter
vil strandene rundt om klintens pynter fortsat blive naturligt fodret med materiale,
som vil bidrage til at opbygge strandene i takt med vandstandsstigningen grundet
klimaeffekter.
Hvis denne naturlige fodring fra nedbrydningen af klinten ikke er nok til at vedligeholde strandene kan der suppleres med kunstig sandfodring.

5

SKADER EFTER STORMEN BODIL
Den 6. december 2013 blev kysten ramt af stormen bodil, som gav anledning til
vandstande på ca. +1,6 mDVR90 og samtidige bølger med højder på 1-2 m.

5.1

Digestrækning 1-2
Det fremgår af billederne, at kombinationen af højvande og store bølger fra NV
har givet anledning til skader på digets fod og på stensætningen ved den offentlige strand.

Erosion af digefoden længst mod vest
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Erosion af digefoden bag bølgebryderne

Erosion af digefoden bag bølgebryderne

Erosion af digefod bag bølgebryderne

Høj strandvold skabt af Bodil

Figur 5-1

5.2

Billeder af stranden langs det nordre dige 1-2 med eksisterende kystbeskyttelse efter Bodil 6-1-2013.

Digestrækning 3-4
Under stormen den 6.-7. December 2013 begyndte bølgerne allerede i løbet af
formiddagen at vaske over Reersøs nordvestlige dige 3-4, se Figur 2-3.
Først på eftermiddagen vurderedes vandstanden til at være 1 m over daglig
vande. Omkring kl. 23 måtte beredskabet stoppe, da Reersøvej var oversvømmet med op til 60 cm vand. Under stormen blev dige 3-4 (som ligger/lå i kote
+2.4 m DVR90 mod vest, faldende til +2 m DVR90 på midten og stigende til
omkring +2.0 m DVR90 mod øst, overskyllet kraftigt, førende vand ind over Landervejen, gennem St. Saltsø-området (engen syd for diget og vest for sommerhusene), og ind i sommerhusområdet. Vandet nåede først afvandingskanalen
syd om sommerhusene, og løb således ikke ned i kanalen vest for St. Saltsø. Se
nedenstående figur. Som følge heraf måtte beredskabet grave en midlertidig
afvandingskanal som vist i Figur 5-3.
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Figur 5-2

Området omkring sommerhusene, med Store Saltsø.

Figur 5-3

Midlertidig afvandingskanal bag dige 3-4.

Ifølge Danmarks Højdemodel ligger laveste punkt på Reersøvej i kote +1,0
mDVR90, hvilket betyder at vandstanden under Bodil-stormen må have været
omkring +1,6 mDVR90.
Denne hændelse belyste problematikken omkring det manglende beredskab, da
adgangen til Reersø tidligt måtte ophøre, eftersom eneste adgangsvej var oversvømmet. Samtidig viste den, at de eksisterende afvandingskanaler ikke er korrekt konstrueret, således at vandet ikke løb mod kanalerne før der blev gravet en
ny adgangskanal langs bagsiden af diget.
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6

NATURBESKYTTELSE
Området mellem digestrækning 1-2 og 3-4 og omkring digestrækning 3-4 er
underlagt §3 naturbeskyttelse. Områderne er udlagt til strandeng, eng og overdrev (Figur 6-1).

Figur 6-1

Beskyttede naturtyper vist med skravering.

Desuden er området øst for Reersø vej, der hvor der planlæges et mindre dige/vandresti langs vejen ved pumpestationen til sikring mod oversvømmelse
over engen og vejen som i 2006, også udlagt til strandeng.
Det betyder, at beskyttende anlæg, som vil ændre leve og vækstforhold i disse
områder, skal minimeres og eventuelle påvirkninger skal kompenseres med
erstatningsnatur.

7
7.1
7.1.1

EKSISTERENDE BESKYTTELSE
Udformning
Digestrækning 1-2
Den eksisterende beskyttelse er vist på Tegning C3_300.
Bølgebryder 1: holder i dag kysten på plads ved den vestlige ende af det Nordre
dige. Den skaber imidlertid også en læsideerosion lige øst for bølgebryderen.
Digets fod er her beskyttet af en række flexfliser.
Bølgebryder 2-7 stabiliserer kysten foran diget på denne strækning. Området
mellem Bølgebryderne 2-5 er fyldt op med sand siden anlægget blev udført.
Stranden er bred og yder en god beskyttelse af diget mod bølgernes angreb.
Bølgebryder 6 og 7 er kun delvist forbundet af en smal tange med land (såkaldt
tombolo). Større bølger kan derfor her komme tættere på diget især under højvande. Anlæg af Bølgebryder 7 har antageligt reduceret den vestgående transport af sand ind mod området bag Bølgebryder 6, hvilket har reduceret tilsandingen landværts for Bølgebryder 6.
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Samtidigt øges bølgernes styrke og dermed sedimentransporten mod vest i takt
med at oddens læ-skabende virkning for bølgerne fra V og NV reduceres.
Bølgebryderne 2-7 virker i dag som én samlet høfde, som giver anledning til
nedstrøm læside erosion øst for Bølgebryder 7.
For at sikre mod yderligere erosion ind mod digets fod øst for Bølgebryder 7 er
der i dag anlagt en 100 m lang stenkastning langs med stranden.
Ca. 100 m længere øst for stenkastningen rykker kystlinien relativt ud som følge
af sten/beton rester af en høfde på ca. 0,6 m vanddybde. Stenene bryder bølgerne og mindsker derved sandtransporten bag revet, hvorved sandet aflejres og
der dannes en ny ligevægtsform.
Yderligere 60 m mod øst er der opført en høfde, som har samlet lidt sand og
skabt en læside erosion ud for en ejendom, der ligger havværts for diget.

7.1.2

Digestrækning 3-4
Den eksisterende beskyttelse er vist på Tegning C3_400.
Digestrækning 3-4 er beskyttet mod oversvømmelse af et dige med kronekote i
ca. +2,5 mDVR90. Diget er erosionsbeskyttet med en stenkastning (Figur 4-1).
Stenkastningens tilstand er undersøgt og fundet i god kondition både over og
under vandet.

7.1.3

Digestrækning 5
I syd er der et lille dige 5, som ligger inde i landet og sikre med en topkote på ca.
+1,4 mDVR90 mod oversvømmelse af landbrugsarealerne fra syd.

7.1.4

Digestrækning 6-7
Her er der ikke noget dige i dag.

8

KYSTDIREKTORATETS BEMÆRKNINGER
Per Sørensen, Kystdirektoratet (KDI), udtaler 8. januar 2015 følgende om det
foreliggende projektforslag:
”Kysten er en erosionskyst med et lavtliggende bagland, hvor der er placeret
huse. Der er et kystbeskýttelsesbehov.
Den nuværende kystbeskyttelse er et fremskudt dige suppleret med bølgebrydere, en høfde og lidt fleksfliser. Diget er meget fremskudt og har en meget stejl
forskråning. Bølgebryderne er ikke optimeret mht deres funktion. Den naturlige
erosionen håndteres ikke ved vedligeholdelsesfodring.
Umiddelbart vil jeg vurdere, at Reersø pumpe og kystsikringslag kunne arbejde
hen mod en løsning, som består i et tilbagetrukket dige med en fladere forskråning. Da digehøjden over terræn ikke er stor og der er plads til at trække diget
tilbage er det en overskuelig opgave. Derved fås en bølgebrydende strand og en
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forskråning, som kan klare bølgepåvirkning og som vil reducere bølgeopløbet
hvorved digehøjden kan reduceres.
For at håndtere erosionen vil jeg foreslå at der vedligeholdelses sandfodres på
stranden med en mængde svarende til den naturlige erosion.
Det bør overvejes at fjerne bølgebryderne for at undgå de negative effekter og
lade kysten indstille sig et mere naturlig forløb”
I det følgende afsnit er der udarbejdet forslag til forstærkning af kystbeskyttelsen,
som i så høj grad som det er økonomisk og praktisk muligt, er søgt tilpasset Per
Sørensnes kommentarer, erfaringerne med skaderne under stormen Bodil samt
KDI’s generelle praksis for godkendelse.

9

FORSLAG TIL FORSTÆRKNING AF DIGERNE
I det følgende præsenteres forslag til forstærkning af digerne, således at det
samlede beskyttelsesniveau kommer op på det af Pumpelaget ønskede: en 100
års middeltidsstormflodshændelse med klimaeffekter frem til år 2050.
Gennemføres forstærkningen i henhold til forslaget betyder det, at beskyttelsesniveauet med det samme hæves til en nuværende ca. 300 års middeltidshændelse, som derefter langsomt reduceres til et 100 års middeltidshændelses (Kapitel 3.1) beskyttelsesniveau i løbet af de næste 33 år i takt med den forventede
generelle vandstandsstigning grundet klimaeffekter.

9.1

Digestrækning 1-2
Strategien er ikke at ændre på erosionsbeskyttelsen (bølgebryder og skråningsbeskyttelse), men i overensstemmelse med KDI’s anbefalinger foretage forstærkningen af beskyttelsen ved at rykker diget tilbage.

9.1.1

Plan og tværsnit
Pumpelaget har ønsket at den nuværende kronekote på ca. +2,5 m DVR90 så
vidt muligt fastholdes. For at mindske overskyllet fra bølger ved profil P7 og P8
(se placering af P7 og P8 på Tegning C3_300) er det dog nødvendigt at hæve
dige-koten på denne kortere strækning med 20 cm.
For at opnå den øgede sikkerhed forslås det at udføre følgende anlæg (se plan
Tegning C3_301 og tværsnit Tegning C3_315):


Diget nuværende centerlinie rykkes ca. 3-5 m ind i land, hvorved anlægget på forskråningen øges til ca. 1:10.



Diget afsluttes på bagsiden med en grøft som forbindes til de eksisterende afvandingskanaler således, at evt. bølge overskyllende vand kan
ledes væk og pumpes ud af området via pumpestationen.
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for høfde 7. Herfra og indtil diget drejer mod øst udføres det med en 5 m
bred krone i kote +2,7 mDVR90 for at reducerer bølgeoverskyl. De sidste ca. 150 m udføres diget fra kote 2,5 mDVR90 jævnt til kote +1,8
mDVR90 og med en kronebredde på 3 m. De sidste ca. 80 m, hvor der
ikke er et eksisterende dige, udføres det nye dige med frontskråning på
1:3 og en bagskråning på 1:2. Ved digets bagside etableres en overløbsgrøft som tilsluttes eksisterende afvandingskanal.


Fortsat at fastholde den nuværende kystliniens placering vha. den eksisterende erosionsbeskyttelse med bølgebrydere uden at ændre denne
erosionsbeskyttelse.

9.1.2

Kompensationsfodring
Da der ikke fortages nogen ændring af erosionsbeskyttelsen er der ikke inkluderet nogen sandfodring som kompensation for den manglede sandtilførsel til den
langsgående sedimenttransport fra den afskårede potentielle kroniske erosion.

9.1.3

Kommentarer til design
Det valgte design følger Kystdirektoratets anbefalinger mht. at trække diget tilbage og skabe en fladere forskråning på diget, hvor bølgerne kan løbe af på.
Da der ikke ændres i den eksisterende erosionsbeskyttelse er der ikke inkluderet
nogen form for sandfodring som kompensation for den eksisterende beskyttelses
afskæring af sandtilførsel til transporten fra en potentiel kronisk erosion.
De foreslåede forstærkninger omfatter ikke områder, der er underlagt naturbeskyttelse.

9.1.4

Berørte matrikler
Følgende matrikler, som alle ligger indenfor Pumpelaget interesseområde, berøres af digets forstærkning: 27e, 27q, 27t, 26d, 17ai, 17al, 17af, 17f, 17g,11f, 11g
11z, 14l, 5d, 4h, 4ah, 4ai, 9ae, 2aa, 2æ. Desuden berøres matrikel 2y, som ligger udenfor Pumpelagtes interesseområde. Matriklerne kan ses på Tegning
C3_302.

9.2
9.2.1

Overgangen mellem digestrækning 1-2 og 3-4
Layout
Mellem digestrækning 1-2 og 3-4 er der i dag en lavning, hvor vandet med vandstande over +1,5 mDVR90 kan løbe ind og oversvømme Pumpelagets områder
(Figur 9-1).

www.niras.dk

Reersø Pumpelag:
Forslag til forstærkning af diger

17

Figur 9-1

Koteforhold og forslag til terræn regulering mellem dige 1-2 og dige 3-4 vist
med stiplet rød linie.

Det foreslås at regulere terrænet i dette overgangsområde som illustreret på
Figur 9-1. Terrænreguleringen foretages i samarbejde med ejerne af de berørte
matrikler så skånsomt som muligt ved at skrabe det eksisterende topmuld-lag af,
foretage en landskabelig regulering og lægge mulden forsigtigt tilbage.
Reguleringen foregår i et naturbeskyttet strandengsområde.

9.2.2

Kommentarer til layout
Terrænreguleringen omfatter relativt små justeringer af terrænoverfladen af størrelsesordenen 0,1-0,5 m. Anlægsarbejdet foretages skånsomt og afrettes med
eksisterende muld/sandlag således, at den nuværende naturbeskyttede strandeng (se Figur 6-1) kan bevares.
2

Den vil afskære et mindre lavtliggende område (ca. 10,000 m ), som i dag er
udlagt som strandeng. Det vil med tiden omdannes til eng/overdrev.

9.2.3

Berørte matrikler
Følgende matrikler vil blive berørt af løsningen: 16c, 26e, 18d, 18l og 17by, som
alle er beliggende udenfor pumpelagets interesseområde. Matriklerne kan ses
på Tegning C3_402.

9.3
9.3.1

Digestrækning 3-4
Plan og tværsnit
Stenkastningen, som erosionsbeskytter Dige 3-4, er blev renoveret efter Bodil og
ligger i dag i kote +2.5 mDVR90, beskyttet af 1-2 lag dæksten på et lag af filtersten på forsiden. Diget er ved højvande udsat for 1-2 m høje bølger. Konstrukti-
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onen af den renoverede stenbeskyttelse er undersøgt både over og under vand
og den er fundet at være i god stand.
Diget vurderes nu at kunne modstå en højvandssituation med bølgepåvirkning af
samme styrke som stormen Bodil, dvs. +1,60 m højvande og bølger med højder
på 1-2 m.
Den dimensionerende vandstand er bestemt til +2,05 mDVR90, svarende til en
100 års situation i 2050, hvilket er ca. 0,5 m højere end under stormen Bodil,
mens de samtidige bølger er af samme størrelsesordenen på 1-2 m. Den højere
vandstand betyder, at bølgerne i den dimensionerende situation sender meget
store mængder vand ind over det eksisterende dige. Det vil være meget vanskeligt og næsten praktisk umuligt at håndtere så store mængder vand under selve
stormen uden at der er stor risiko for at pumpelagets område oversvømmes.
Der er desuden en risiko for at stenkastningen lider yderligere skader under en
sådan storm fra bølger og erosion på bagsiden af de store mængder overskyllende vand. Sker det, er der risiko for, at vandet løber direkte ind fra Storebælt
og ind over pumpelagets område.
Der er således meget store konsekvenser på spil, hvis stenkastningen bryder
sammen.
For at sikre mod en sådan situation foreslås det at anlægge et tilbagetrukket dige
som skitseret på Figur 9-2 og tegning C3_401. Digets bygges med en topkote på
+2,5 mDVR90 og med en 3 m bred kronekote og med et anlæg på 1:4 på forsiden (havværts) og 1:3 på bagsiden (landværts). Diget starter i øst, lige vest for
husene på det højeste sted og løber langs stien mod Landevejen. Inden vejen
drejer diget mod vest hen langs vejen indtil det møder vejen. For at skabe tilstrækkeligt område mellem stenkastningen og jorddiget til det overskyllende
vand forlægges Landevejen og jorddiget anlægges ovenpå den nuværende vej
hen mod pynten. Vejen forlægges på en del af strækningen. Mellem diget og den
ny anlagte vej anlægges en afvandingsgrøft, som afleder overskyl til den eksisterende afvandingskanal. Diget beskytter således vejen som bruges som adgangsvej til parkeringspladsen og som adgangsvej for vedligeholdelse og i beredskabssituationer.
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Figur 9-2

Skitser til højvandsbeskyttelse af digestrækning 3-4.

Digets lineføring og tværsnit er vist på henholdsvis Tegning C_401 og C_415.
Mellem diget og stenkastningen anlægges der dræn systemer til at afdræne
området enten ud i havet eller til pumpestationen. Drænene, som blot vist som
symbol, kan lægges med en bund kote i f.eks. på ca. +1 mDVR90, hvorved der
kan strømme vand ind på området mellem stenkastningen og jorddiget under
højvande. Dette betyder, at området omdannes fra eng til strandeng som oversvømmes regelmæssigt. Dræning lige bag ved stenkastningen kan forbindes til
pumpelagets drænsystem.
Drænsystem afklares nærmere under detailprojekteringen.
Under de sjældne ekstreme højvande vil der dannes en sø mellem jorddiget og
stenkastningen med samme vandstand som udenfor stenkastningen. Det vil
reducere risikoen for erosion på bagskråningen af stenskråningen fra overskyllende vand.
Diget vil dække et område på 5.600 m² af det udlagte og naturbeskyttede engareal.

9.3.2

Kompensationsfodring
Da der ikke fortaget nogen ændring af erosionsbeskyttelsen er der ikke inkluderet nogen sandfodring til at kompensere for den manglede sandtilførsel til den
langsgående sedimenttransport fra den afskårede potentielle kroniske erosion.

9.3.3

Kommentarer til design
Det er valgt at supplere den eksisterende kombinerede erosionsbeskyttelse og
højvandssikring med et ekstra tilbagetrukket jorddige.

www.niras.dk

Reersø Pumpelag:
Forslag til forstærkning af diger

20

Den eksisterende stenkastning virker herefter som en ren erosionsbeskyttelse,
der forhindrer bølgerne i at nå jorddiget.
Jorddiget sikrer mod oversvømmelse af vejen (beskyttelse af infrastruktur) og
mod oversvømmelse af pumpelagets områder.
Der ændres ikke i den eksisterende erosionsbeskyttelse. Derfor er der ikke inkluderet nogen form for sandfodring som kompensation for beskyttelsens afskæring af sandtilførsel til transporten fra en potentiel kronisk erosion.
Det ny jorddige vil optage et areal på 5.600 m² af det naturbeskyttede engareal.
10.000 m² af det nuværende engareal kan med denne løsning omskabes til
strandeng som således fungere som erstatningsnatur.

9.3.4

Berørte matrikler
Følgende matrikler vil blive berørt af løsningen: 26b 17e 17bz alle beliggende
indenfor en pumpelagets interesseområde. Matriklerne kan se spå Tegning
C3_402.

9.4

Syd-vestkyst omkring Skansen (Digestrækning 5)
Ved Skansen ligger landbrugsarealer. Disse landbrugsarealer er i første række
beskyttet af et dige i topkote i +2,20-2,50 mDVR90 mod vest og i +1,25-2,50
mDVR90 mod syd. Begge disse diger forventes at være påvirket at bølger, det
sydlige dog ikke i forbindelse med højvande fra nord.
De to diger ud mod kysten er ikke en del af pumpelagets interesseområde.
Det lille dige 5 (Figur 2-3), som ligger inde i landet langs den sydvestlige grænse
af pumpelaget forhøjes derimod fra kote +1,4 mDVR90 til kote +2,0 mDVR90
langs hele strækket der er lavere end +2,0 mDVR90, dvs. det også bliver nødvendigt at forlænge diget med ca. 100 m så det forbindes med den naturlige kote
på +2 mDVR90. Dette bringer diget op på en længde på ca. 150 m. Samtidig bør
det sikres, at strækningen ud mod kysten opretholder en minimumshøjde på +2
mDVR90, da den ifølge højdemodellen enkelte steder er nede omkring +1,7-1,8
mDVR90, se Figur 9-3.
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Figur 9-3 Forslag til forstærkning af dige 5 og 5A

Lige nord for dette dige er der en lavning, hvortil der kan strømme vand fra vest
dersom digerne ud mod Storebælt ikke vedligeholdes. Det foreslås derfor at
overveje at sikre Pumpelagets grænse med et lavt jorddige som vist på Figur
9-3, dige 5A.

9.4.1

Berørte Matrikler
Følgende matrikel berøres: Nr 100.

9.5
9.5.1

Syd-østkyst (dige 6-7)
Plan
Digets omtrentlige linieføring er vist på Figur 9-4
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Figur 9-4 Linieforløb af Dige 6-7

9.5.2

Tværsnit
Den forhøjede vej Strandvejen/Reersøvej ligger i kote +1,45-1,70 mDVR90 og
diget som starter ved pumpestationen bag vejen og går mod nord ligger i kote
+1,70-2,10 mDVR90.
Disse diger er ikke udsat for bølger, og behøver dermed kun at være sikret mod
forhøjet vandstand fra bølgerne.
Syd for rensningsanlægget er pumpelagets interesseområder beskyttet af en
naturlig barriere, se Figur 1.2.
Her anbefales det, at der anlægges en forhøjet vandresti i kote +2,05m DVR90
på ydersiden af Reersøvej/Strandvejen på strækket fra pumpestationen og sydover ca. 330 m, hvor vejen møder en naturlig forhøjning. Ved pumpestationen
hæves dige 7 på vestsiden af Skovhusvej fra kote +1,9 mDVR90 til kote +2,05
mDVR90, og at disse to diger forbindes ved at hæve vejen ca. 50 cm over en
kortere strækning med en hældning på ca. 50 promille, således at pumpelagets
interesseområder bliver fuldt beskyttet.
Et snit gennem dige 6 samt den anbefalede vandresti er vist i Figur 9-5.
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Figur 9-5

Snit gennem dige 6, hvor en forhøjet vandresti, som samtidig fungerer
som dige til kote +2,0 er vist med grøn, rød er den eksisterende hævede
vej. Venstre side er mod havet, retning sydøst.

Slutteligt sikres det, at den nordlige ende af dige 7 opretholder kote +2.05
mDVR90 ind til det når en naturlig terrænkote på +2.05 mDVR90 (Figur 9-4).

9.5.3

Kommentarer til design
2

Dige/vandresti vil optage et areal på ca. 1.500 m af det frede engareal.

9.5.4

Berørte Matrikler
Foruden vejen berøres matriklerne 44m, 44ub, 44va, 44 tx og 44 qø (se Figur
9-4).

10

PUMPESTATION
Der er foretaget en vurdering af den eksisterende pumpekapacitet samt udarbejdet forslag til renovering og opgradering af pumpestationen så dens kapacitet er
tilpasset de fremtidige behov til år 2050.
Resultatet er præsenteret i et separat notat, ref. /4/, hvortil der henvises for yderligere detaljer.
Det foreslås at inkludere følgende forslag til Renovering og opgradering af pumpestationen i det overordnede budget.
Baggrund :

Behov for høj kapacitet i max. løftehøjde i eksisterende Servicebygning ved vandspejl i kote +1,30 i Storebælt.

Formål:

Opgradering af pumper til samme ydelse ved større løftehøjde.

Indhold:

Hovedreparation og nyt pumpehjul (anden propeltype):
Adskille og rense pumpe, ny aksel, nyt kugleleje (topleje), nye
fedtsmurte bronzelejer, nye smørerør, ny propel, bøsning af pumpehus, nye rustfri bolte i hele pumpen, nye koblingsgummibøs, ny
sugetragt med kryds, ny motor 11 kW 960 rpm. IE3, nyt smøreapparat (8 l.) med egen motor 0,18 kW., samle pumpe igen.

Øvrige:

Hævning af dæksel omkring oppumpningskammer med 60 – 75
cm (100 mm vægge omkring åbning eksisterende 2 stk. dækselåbninger)
Forlængelse af ø300 eternitrør omkring niveaustyringsflyder i oppumpningskammer med 1 m i en vandtæt løsning mod gulvet.
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Tagnedløb ledes til indløbskanal. Tagnedløb er pt. ført til oppumpningskammeret via ø110PP. Røret skal afproppes og føres
til Afvandingskanalen.
Prisoverslag:

Pumper, opgradering, 2 stk.
Demontering, genmontering 30.000 kr/pumpe
Nye motorværn for større motorer
Hævning af dæksler, vandtæt udgave

275.000
60.000
25.000
40.000

Forlængelse af ø300 eternitrør
Projektering, tilsyn

10.000
100.000

Diverse

75.000

I alt, opgradering af 2 pumper ex moms

585.000

Dette anlægsoverslag over anlægsomkostninger er medtaget i budgettet, der
præsenteres i afsnit 11 herunder.

11

OVERSLAG OVER ANLÆGSOMKOSTNINGER
Anlægsomkostningerne estimeres ud fra enhedspriser fra lignende projekter, der
allerede er udbudt eller anlagt og fra mængder og arealer opmålt på tegninger.
Alle priser er ekskl. moms.

11.1

Enhedspriser (ex moms)
Følgende enhedspriser anvendes til anlægsoverslaget:
Alle priser er eksklusive moms
Dige
Rydning af bevoksning
Digebeplantning
Terrænregulering inkl. retablering
Ny grusvej
Overløbsgrøft
Vandresti
Forhøjelse af dige
Forhøjelse af vej
Overkørsel
Sand
Forlængelse af dige

11.2

550
100
50
200
1600
200
400
550
1600
16000
550
550

kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.

m³
m²
m²
m
lbm
lbm
lbm
m³
lbm
stk
m³
m³

Digestrækning 1-2
I det tilslutningen af overløbsgrøften til eksisterende afvandingskanal på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt er udgiften til etablering af tilslutningen ikke medtaget i dette overslag. Etablering af selve overløbsgrøften er medtaget.
Rydning af bevoksning
Dige

www.niras.dk
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3547 m²

354.700,00 kr.

1644 m³

904.200,00 kr.
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Overkørsel
Digebeplantning
Overløbsgrøft
Terrænregulering inkl. retablering
Delsum

2
3678
518
62

stk
m²
lbm
m

32.000,00
183.900,00
103.600,00
12.400,00
1.590.800,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Overgang mellem Digestrækning 1-2 og 3-4
Rydning af bevoksning
Terrænregulering inkl. retablering
Delsum

300 m²

30.000,00 kr.

150 m

30.000,00 kr.
60.000,00 kr.

Digestrækning 3-4
Dige
Digebeplantning
Overløbsgrøft
Ny grusvej

5980 m³

3.289.000,00 kr.

5742 m²
318 lbm
260 lbm

287.100,00
63.600,00
416.000,00
4.055.700,00

Delsum

kr.
kr.
kr.
kr.

Syd-østkyst, Digestrækning 6-7
Vandresti
Forhøjelse af dige
Forhøjelse af vej

330 lbm

132.000,00 kr.

44 m³
100 lbm

24.200,00 kr.
160.000,00 kr.
316.200,00 kr.

Delsum

Syd-vestkyst omkring Skansen, Digestrækning 5-5A
Forhøjelse af dige
Forlængelse af dige
Dige

54 m³

29.700,00 kr.

600 m³
600 m³

330.000,00 kr.
330.000,00 kr.
689.700,00 kr.

Delsum

Total anlægsoverslag
Digestrækning 1-2
Overgang mellem digestrækning 1-2 og 3-4
Digestrækning 3-4
Syd-østkyst
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1.590.000
60.000
4.060.000
320.000
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Syd-vestkyst ved Skansen
Pumpestation
Delsum
Anstilling og drift af arbejdsplads

10%
Delsum

Uforudsete udgifter
Entreprenørbudget
Forundersøgelser
Udbudsprojekt, udbud og tilsyn
Anlægsoverslag
Budgettillæg
Total projektbudget

15%

10%
15%

320.000
590.000
6.940.000
694.000
7.634.000
1.145.100
8.779.100
100.000
877.910
9.757.010
1.463.552
11.300.000

Alle tal er eksklusive moms, som skal betales af Pumpelaget

11.3

Vedligeholdelses- og driftsbudget
Det årlige budget til drift og vedligeholdelse sættes erfaringsmæssigt til 2 % af
entreprenørbudgettet, dvs. i alt : ca. 200.000 kr/år eksklusive moms.
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