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Indledning  
Solrød Kommune har udarbejdet en risikostyringsplan, og i ønsket om at 

inddrage de berørte borgere, har kommunen nedsat en udviklingsgruppe til 

kystsikring, hvis formål det er at fremkomme med forslag til de aktiviteter der 

bør iværksættes for at sikre kommunen mod oversvømmelse ved stormflod i 

Køge Bugt. 

Der har været holdt en række møder om oversvømmelse, her har Danmarks 

Naturfredningsforening og de 4 grundejerforeninger langs kysten i Solrød 

Kommune deltaget. 

I gruppen har der været arbejdet med flere forslag til kystsikring, ligeledes har 

det været drøftet, hvilken sikringshøjde der skal tages udgangspunkt i.  

Højeste sikring der arbejdes med er en 1.000 års hændelse, hvor højden er 

2,80 m, og en 100 års hændelse der er sat til 1,54 m. 

Kommunens rådgiver har i udviklingsgruppen foreslået en sikring i klitterne, 

en sikring som ikke er faldet i grundejernes smag, fordi der gribes kraftigt ind i 

stranden og klitterne, og at der ved udløbet mellem Staunings Ø og Ølsemagle 

revle skal udføres et stort sluseanlæg. En del af grundejerne mener at en 

sikringshøjde på 2,80 m er meget høj. 

Et mål for kystgrundejerne er, at naturen i den 5,6 km lange kystlinje i 

kommunen, bliver berørt mindst muligt. Det er grundejernes opfattelse, at 

herlighedsværdien i klitterne har en meget stor værdi som skal ligge uberørt 

hen til glæde for naturen og for borgerne. På en solskinsdag ser man tydeligt, 

at der er rigtig mange mennesker der nyder stranden. Men også når det 

regner og sner er der mennesker på stranden, her er det motionisterne der 

bruger naturen. Naturfredningsforeningen ønsker også den fredede natur 

berørt mindst muligt. 

Efter en klitvandring i udviklingsgruppen blev der på det efterfølgende møde 

fra grundejerne fremlagt et alternativt forslag til kystsikring, der kun griber ind 

i klitterne i meget begrænset omfang. Grundejerne var enige om at der skulle 

arbejdes videre med det fremlagte forslag. Resultatet er blevet, at de fire 

grundejerforeninger samt Naturfredningsforeningen er blevet enige om at 

fremlægge dette projekt der viser det alternative forslag til kystsikring i 

kommunen. 
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Naturen der skal bevares 

 

Klitter på Staunings Ø 

 

Naturen skal bevares. Hele området omkring Staunings Ø er udlagt som fredet område, og er udlagt 

som Natura 2000. Ligeledes er der et væsentligt fuglereservat, hvor standfugle 

og fugle på træk fouragerer.   

 Naturfredningsforeningen og Danmarks Ornitologiske forening ser området 

som særdeles bevaringsværdigt, og ønsker derfor ikke at der gribes ind i 

området. Indgreb i det smukke område vil skabe uro, og det vil tage lang tid 

før naturen er tilbage. 

Det må også forventes, at EU vil modsætte sig at der gribes ind i klitterne, og 

at der udføres sluseanlæg og moler ud fra kysten i et Natura 2000 fredet 

område.  

Naturen langs kysten er det største aktiv Solrød Kommune har.  Kommunen er 

begunstiget af en af de bedste strande i Køge Bugt, en natur og et 

fritidsområde som skal bevares. Det er derfor kystgrundejerne har udarbejdet 

et forslag til kystsikring, der kun beskedent griber ind i den fredede natur, og 

slet ikke bryder ind i klitterne. 
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Kystgrundejernes og Naturfredningsforeningens projekt til kystsikring. 
 

Kystsikring i Solrød. I forslag til kystsikring ved en stormflod i Køge Bugt har kystgrundejerne taget 

udgangspunkt i en sikringshøjde med en vandstand på 2,00 m over daglig 

vande.   

Klitterne fra Trylleskoven til Ventegodtsvej skal sikres, så oversiden af klitterne 

er i min. kote 2,00, og i en sikringsbredde så det kan modstå en 

stormflodshændelse med en vandstand på 2,00 m og en bølgebelastning med 

kraftig vind fra sydøst, der giver den største bølgebelastning i Køge Bugt. 

Klitterne på denne strækning er næsten i kote 2,00, men hvor der er færdsel 

ud over klitterne er højden nogle steder noget lavere. På disse steder skal der 

fyldes sand på, så højden er min 2,00 og tilfyldningen skal ske i hele klittens 

sikringsbredde.  

Færdsel over klitterne skal hvor det er nødvendigt sikres ved net eller 

brædderiste, så overgangene ikke nedbrydes.  

Ved Østre Strandvej etableres en ekstraordinær løsning, som muliggør en 

fortsat meget åben adgang til stranden og den offentlige badebro. Der 

etableres en beredskabsløsning, således at vejudmundingen mod havet kan og 

skal lukkes til ved stormflod.   

Fra klitterne ind mod Ventegodtsvej hæves den eksisterende sti, eller der 

udføres en strandvold, der følger stien. Volden udføres på sydsiden af stien. 

(Se kort bilag 1) 

Strandvolden føres videre fra Ventegodtsvej ned til Lyngagervej. Volden 

lægges på lagunesiden af Strandstien med en kotehøjde på 2,00 til oversiden. 

Terrænkoten på Strandstien er mellem 1,60 og 2,10. Det betyder, at 

strandvolden vil have en højde mellem 0,00 og 0,60 m. 

Fra Lyngagervej til Skensved Å ligger haverne ned til engarealet ud mod 

lagunen. På engarealet foran haverne føres strandvolden igen til Skensved Å 

også i en højde på kote 2,00 til oversiden. Laveste terræn i haverne er 1,30 m 

over daglig vande. Strandvolden vil altså have en højde på 0,70 m på det 

højeste sted. 

Det skal præciseres, at grundejerne som har ejendomme ned mod engarealet 

ikke ønsker strandvolden udformet, så den fremstår som en sti. Det kan 

imødekommes ved at beplantningen ved volden har en udformning, så 

færdsel ikke er mulig. Her er Havtorn og Klitroser en god mulighed. 

På sydsiden af Skensved Å hæves den eksisterende vold så den forløber i kote 

2,00 fra Strandvejen ned forbi haverne på nordsiden af åen. 

Mod lagunen udføres der højvandslukke det skal placeres 25 -30 m fra 

haverne, ligeledes udføres der højvandslukke vest for strandvejen, så vand fra 

Skensved Å ikke stemmes op mellem slusen mod lagune og strandvejen.  
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Ved Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk udføres der også højvandslukke 

Når vandstanden i Køge Bugt vil stige over tiden, vil strandvolden meget 

simpelt kunne forhøjes. En forhøjelse af klitterne vil med al sandsynlighed ikke 

blive aktuel, idet sandflugt vil sikre at klitterne vokser i højden gennem tiden 

ligesom det er sket hidtil. 

Med den skitserede løsning, vil der ikke være brug for et beredskab i Solrød 

Kommune ved varsel om stormflod i Køge Bugt. Beredskab vil alene bestå i at 

lukke højvandslukker ved å udløb, og ved gennemgangen ved Øster Strandvej. 

Det fremlagte forslag er et skitseforslag, og der skal udarbejdes et egentligt 

projekt, der viser forløbet af strandvolden samt hvor i klitrækken huller skal 

lukkes. Projektet skal baseres på en nivellering af terrænet samt en opmåling 

af stiforløbet. 

Ligeledes skal der udarbejdes et projekt over de højvandslukker, der skal 

udføres. Her skal det tilstræbes, at bygværker udføres i træmaterialer 

eksempelvis Azobé, som normalt anvendes ved vandbygningsarbejder. 

Betonanlæg og stålspuns bør undgås.  

I det efterfølgende er indsat skitser til de arbejder, som grundejerne mener 

der skal udføres langs kysten beskrevet. Ligeledes er de overvejelser, som 

danner baggrund for forslaget beskrevet. 
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Her skal ikke bygges en sluse! 

 

Udløb fra lagunen ud i Køge Bugt 

Sluseanlæg i klitterne. Hvis kystsikringen udføres i klitterne betyder det, at der skal bygges et stort 

sluseanlæg i en højde på 3,00 m ved udløbet fra lagunen. Ifølge Niras vil 

afstanden mellem de to faste installationer i klitterne være 19 meter og 

sluseanlægget derfor forudsætte to massive porte/låger med dimensioner på 

minimum 3 x 9,5 meter. Det vil kræve et massivt bygværk at holde sådanne to 

porte/låger.   

I dag reguleres vandstanden i den bagvedliggende lagune gennem udløbet, 

lagunen er en biotop, som er i balance, og indgreb kan meget vel fuldstændigt 

ændre naturen og kysten i lagunen. Og det er en natur som er meget 

bevaringsværdig. 

Et stort bygværk i de fredede klitter vil være meget skæmmende, og det 

indtryk, som man i dag får, når man står på spidsen af Staunings Ø, og ser over 

på Ølsemagle revle, vil fuldstændigt blive ødelagt. Ligeledes vil fuglelivet som i 

dag er ved udløbet ændres og måske helt forsvinde. 

Fra baglandet vil et sluseanlæg i en højde af tre meter visuelt virke meget 

anmassende. Fra land vil øjet naturligt søge bygværket, og den unikke 

oplevelse det er at se ud på uberørt natur vil forsvinde.  
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For at sikre slusen mod tilsanding ved udløbet, vil der skulle bygges moler 2-

300 m ud i Køge Bugt. Erfaringen viser at udløbet gennem årene er ”vandret” 

nord på. 

Et sådan mole og sluseanlæg skal efter kystgrundejerforeninger og Danmarks 

Naturfredningsforenings mening ikke bygges i et fredet naturområde! 
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Kystsikring fra nord til syd i kommunen 
Konkrete tiltag og anlæg. I det følgende beskrives de helt konkret og praktiske tiltag og anlæg, som skal 

etableres som et led i den løsning som kystgrundejerforeningerne og 

Danmarks Naturfredningsforening foreslår.  

 

Karlstrup Strands Grundejerforening 

 

Klitterne vokser naturligt og bænken stod i første række da den blev sat for under ti år siden! 

Klitterne. Klitrækken fra Trylleskoven til Staunings Ø har næsten over hele strækningen 

en kotehøjde på over 2,00 m, kun enkelte steder er koten under 2,00 m. 

ligeledes har klitterne en bredde på mere end 20 m over lange stræk. 

Ud for vejen der ender i klitterne er der gennemgang til stranden. Her er 

højden nogle steder under kote 2,00 og det betyder at disse huller skal fyldes 

op. Det skal samtidig løbende sikres, at der ikke slides hul som følge af færdsel 

hen over klitterne. 

Gennem årene har det vist sig, at materialevandring fra syd mod nord har 

betydet, at stranden og klitterne er blevet bredere, og ligeledes har sandflugt 

betydet, at klitterne er vokset i højde. For at sikre klitter er det væsentligt at 

beplantningen ikke beskadiges ved færdsel. Marehalm er en god sikring mod 

sandflugt i klitterne, derfor skal den sikres. 
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Erfaringen viser at Havtorn og Klitroser i væsentlig omfang begrænser færdsel 

i klitterne. Disse planter kan plantes i bælter på tværs af klitter. Det vil 

begrænse færdsel. Det vil være en naturlig opgave for et klitlaug, at sikre at 

beplantningen er intakt, så færdsel i klitterne styres. 

Kystgrundejerforeningerne er samtidig indstillet på at indlede 

informationskampagner for hensigtsmæssig færdsel og brug af klitterne, så 

det naturlige værn bevares og udbygges. Det er ligeledes en ide som overvejes 

om der i perioder kan etableres een afmærket vandresti i klitten, som tillader 

resten af klitten af vokse mere til.  

Der har aldrig tidligere været gjort bestræbelser på at understøtte den 

naturlige tilvækst i klitterne og på trods af dette er de vokset betydeligt over 

årene. Med den rette understøttelse vil det naturlige værn kunne sikre 

kommunen i mange år fremover.   
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Å udløb skal sikres. 

 

Å-udløb ved Karlstrup Mosebæk. (Bemærk tilsandingen i å udløbet!) 

Sikring ved å udløb. Langs kysten i Solrød kommune er der tre å udløb som afvander dræn i 

baglandet. Åerne indgår også i regnvandssystemet i kommunen, og derfor skal 

afvandingen til Køge Bugt sikres. 

Da åerne forbinder baglandet som enkelte steder ligger lavt, skal det sikres, at 

vandet fra Køge Bugt ved stormflod ikke flyder ind gennem å udløbene. Denne 

sikring skal ske ved, at der ved udløbene etableres et simpelt højvandslukke. 

Det kan udføres ved at der bygges lodrette indfatninger langs åens brinker, og 

tilbagetrukket fra kysten monteres der porte som manuelt kan lukkes når der 

er varsel om stormflod. 

Overgang ved å-udløbene skal fortsat bibeholdes, så der er fri færdsel langs 

stranden. 
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Sikring af baglandet ved stormflod. 

 

Idyl ved Karlstrup Mosebæk 

Baglandet skal sikres når højvandslukket er lukket  

 Når højvandslukke ved stormflod er lukket, betyder det at tilstrømmende 

vand fra baglandet vil stemme op i åerne, derfor skal der også udføres 

højvandslukke i baglandet.  Det problem vil specielt være stort hvis der 

kommer regnskyl samtidig med en stormflod. Men erfaringen viser, at højeste 

vandstand i bugten kun er meget kortvarig, så trækker vandet sig tilbage. 

Ved åen skal der i baglandet udføres et overfaldsbygværk, det skal ske på et 

sted hvor vand fra åerne kan afvandes. Hvis ikke der kan etableres afvanding 

af åerne i en periode til baglandet, skal der etableres pumpeanlæg der kan 

pumpe det tilflydende vand ud over højvandslukket ved kysten ud i Køge Bugt 

En sikring af baglandet ved stormflod er alene for at sikre områder i 

baglandet, der ligger lavere end sikringshøjden mod oversvømmelse langs 

kysten.   
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Solrød Strands Grundejerforening. 
 

 

Hul i klitterne ud for Klitvej.  

 

Sikring ved vejene.  Kysten langs Solrød Strands Grundejerforening har stort set samme 

udformning som kysten langs Karlstrup Strand. Det betyder, at de tiltag der 

skal udføres i klitrækken er de samme.  

Højden på klitterne skal over alt være min kote 2,00 og have den besluttede 

sikringsbredde. Alle gennembrydninger som er under sikringshøjde skal fyldes 

op og gennembrydninger generelt sikres mod slid ved færdsel. 

Klitrækken vil blive ”slidt” ved færdsel i klitterne, og det kan medføre 

sandflugt som i uheldige tilfælde kan skabe huller som gennembryder klitten. 

Der bør derfor på sigt arbejdes med at klitterne beplantes, så færdsel ”styres” 

så det ikke er i toppen af klitten, at der sker færdsel. Beplantningen kan være 

Havtorn og Klitroser - specielt Klitroser har vist sig særdeles robuste til 

opbygning af klitterne ved sandflugt. Ligeledes her kan der etableres 

markerede stier for at påvirke adfærd og holdning til klitterne som et naturligt 

værn mod stormflod i fremtiden.  
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Færdsel hen over klitterne. 

 

Sikring af færdsel i og over klitterne. 

Færdsel i klitterne. Der vil altid være færdsel i klitterne, specielt hvor vejene ender ud i klitterne. 

Færdslen vil bevirke, at der opstå huller i klitten som følge af at beplantningen 

slides væk, hvilket medfører sandflugt og dermed nedslidning af klitten. 

Færdsel vil ikke kunne undgås, og derfor skal der en række steder udføres 

sikring mod slid ved overgangene gennem klitrækken. 

En enkel og smuk løsning af færdsel hen over klitterne er at der udlægges 

fleksible træriste, som det må forventes vil ”flyde” oven på sandet, når der er 

sandflugt og klitter sander til.  

Træriste udlægges efter at huller i klitrækken er fyldt op til kote 2,00. Hvis 

risten ikke ”flyder” på sandet men forsvinder i sandet, vil koten være fastholdt 

over kote 2,00.  

I en periode efter vedtagelse af kystsikring for Solrød kommune, vil de berørte 

grundejerforeninger gerne indgå i og påtage sig arbejde med at finde de 

flotteste og mest effektive løsninger på dette.  
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Østre Strandvej 
 

 

Fællesarealer ved Østre Strandvej 

Beredskabsløsning ved Østre Strandvej. 
Ved Østre Strandvej er der fra Solrød Strandvej frit udsyn til stranden, det skal 

bevares. Derfor skal klitterne ikke bygges op her, men der skal udføres en 

beredskabsløsning ved adgangen til stranden gennem klitterne. 

Beredskabsløsningen kan opbygges med runde tømmerstokke der placeres 

over hinanden, og dermed sikrer klitterne mod at skride ind i gennemgangen.  

Ved stormflod skal der mellem tømmerstokkene kunne sættes planker op der 

kan holde vandet fra Køge Bugt ude. Planker styres af galvaniseret U-jern, der 

er placeret for enden af tømmerstokke. Denne sikring udføres i begge ender 

af adgangsvejen. En teknisk løsning der ses mange steder langs floder, der 

jævnligt går over deres bredder. 

I det offentlige areal bærer klitterne præg af megen færdsel og dermed 

nedslidning af beplantningen, og derfor må det forventes, at der løbende skal 

tilføres sand, hvor der er opstået store ”gryder”.  Klitterne ved Østre Strandvej 

viger ganske meget fra kysten og har trods en vis højde ingen betydelig 

sikringsbredde.  

Som det eneste sted i klitterne i kommunen er grundejerforeningerne 

indstillet på, at klitterne ved Østre Strandvej som er udsat for ekstraordinær 
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færdsel styrkes med brug af lerkerne som tilplantes med marehalm og/eller at 

der etableres træriste eller boardwalk i videre omfang for at beskytte klitterne 

og samtidig tillade den rekreative anvendelse for kommunens borgere.  
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Solrød Bæk udløb i Køge Bugt. 
 

 

Et smukt udløb gennem klitterne. 

Højvandslukke til sikring af baglandet. 
 I lighed som ved Karlstrup Mosebæk skal der udføres højvandslukke som 

sikrer baglandet mod oversvømmelse. I baglandet skal der også udføres et 

lukke der sikrer, at tilløbende vand ikke stemmer op i åen. Afvanding skal ske 

ved overfaldsbygværker ved engarealerne i baglandet. Alternativt skal der 

bygges regnvandsbassiner som kortvarigt kan tilbageholde vandet ved 

stormflod i Køge Bugt. 

Broen på billedet lå på stranden da den blev bygget, aflejring fra 

materialevandring i Køge Bugt har betydet, at klitten og strandbredden er 

blevet væsentlig højere og bredere. Dette er en udvikling, der vil fortsætte, så 

sikringshøjden på 2,00 m vil vokse i årene fremover.  
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Strandvold langs sti ved Ventegodtsvej. 

 

Sti som forløber fra klitrækken ind til Ventegodtsvej.  

 

Sikring ved Staunings Ø. På sydsiden af stien som forløber fra klitrækken ind til Ventegodtsvej udføres 

en strandvold med en kotehøjde på 2,00. Stien ligger i kote 1,10 - 1,30, 

strandvolden får altså en højde på 0,70 – 0,90 m på den strækning. 

Strandstien fra klitterne løber videre fra Ventegodtsvej gennem Jersie Strands 

Grundejerforening og frem til Lyngagervej i Søndre Jersie Strands 

Grundejerforening.  På lagunesiden af stien føres strandvolden igennem frem 

til Lyngagervej 

Strandvolden skal udføres med en kotehøjde på 2,00. Den skal have 

anlægsflader så den falder ind som et naturligt element i terrænet, det 

betyder, at den alene vil fremstå som en ujævnhed i terrænet. 

Volden skal opbygges med en kerne af ler, der dækkes med et jordlag af en 

type som engbeplantningen kan gro i. Volden beplantes med den samme 

plantevækst som i dag findes i engarealet. 

(Forløbet af strandvolden er vist på kort i bilag 1) 

(Profil af strandvolden er vist på bilag 2 og 3) 
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Jersie Strands Grundejerforening 
 

 

Strandstien ud for Pansvej 

Strandvold  På lagunesiden af Strandstien, som løber fra Ventegodtsvej til Lyngagervej, 

anlægges en strandvold, som er en fortsættelse af volden der udføres fra 

klitterne ind til Ventegodtsvej.  Volden skal anlægges så den ligger foran de 

private ejendomme, der har parceller på lagunesiden af Strandstien. 

Volden udføres med kotehøjde på 2,00, den skal udføres med fladt anlæg så 

den falder naturligt ind i terrænet og alene fremstår som en ujævnhed. Volden 

skal ikke udføres særlig robust, da bølgebelastning af volden ved stormflod vil 

være meget begrænset. Bølger fra Køge Bugt vil være dæmpet af klitterne på 

Staunings Ø, og på grund af den lave vandstand kan bølger i lagunen kun blive 

meget beskedne. Beplantningen foran volden vil også virke dæmpende.  

Højden af strandvolden vil være beskeden, fra Østre Grænsevej frem til 

Strandtoften ligger stien ca. i kote 2,10. Fra Strandtoften falder den i 

varierende højde med laveste kote 1,50 ud for Lyngagervej. Det betyder at 

strandvolden vil have en højde over det eksisterende terræn på 0,00 – 0,50 m.  

(Forløbet af vold fremgår af kort i bilag 1) 

(Profil af strandvold er vist på bilag 2 og 3) 
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Strandstiens forløb ud for Jersie Strandpark 
 

 

Strandstien ud for Jersie Strandpark. 

Forløbet af strandvold På lagunesiden af Strandstien er der beplantning i større og mindre omfang, 

over flere strækninger ligger stien helt fri mod lagunen. 

Ved etablering af strandvolden vil dele af beplantningen skulle ryddes. Det kan 

undgås ved at forløbet af strandvolden ikke ligger i samme afstand fra stien, 

men er tilpasset den beplantning, som man ønsker bevaret.  Ligeledes skal 

den anlægges fri af private parceller, der ligger på lagunesiden af Strandstien.  

Ved etableringen af strandvolden vil det være naturligt, at der laves naturpleje 

af området langs stien, der forekommer beplantning som bør beskæres, 

ligeledes skal stien rettes, så der ikke samler sig vand på den. Bomme som 

begrænser kørsel skal også eftergås. 

Strandvolden udføres på lagunesiden af Strandstien, det betyder at regnvand 

kan samle sig på stien, derfor skal der udføres brønde til afvanding af stien ud i 

lagunen. Der skal være højvandslukke i brønde/sandfang. 

Strandvolden vil delvis komme til at ligge i Natura 2000 område, der kan 

derfor opstå problemer med at etablere strandvolden. Hvis der ikke gives 

tilladelse, kan Strandstien hæves så den over hele strækningen ligger i kote 

2,00.   
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Søndre Jersie Strands Grundejerforening 
 

 

Bebyggelse mod lagunen. 

Område med risiko for oversvømmelse. 
 På kystsiden af strandvejen er det primært bebyggelsen syd for Jersie 

Strandpark hvor terrænet ligger lavt, og helt galt bliver det fra Pemavej og 

frem til kommunegrænsen ved Skensved Å. I dette område ligger de laveste 

bygninger mod lagunen med en terrænkote på 1,30. Det betyder, at bygninger 

ville være blevet oversvømmet ved stormfloden den 4. januar 2017, hvis 

højvandet havde varet længere. Indsnævringen ved udløbet fra lagunen ud i 

Køge Bugt betød, at vandet ikke kunne nå at stige i lagunen før det igen faldt i 

Køge Bugt. Højvandet i Køge kulminerede kl. ca. 19.00. Denne situation 

betyder, at der er meget god begrundelse for at sikre ejendommene i det 

område.  

En sikring af området kan ske ved, at strandvolden som anlægges foran 

Strandstien, føres videre foran haverne, og volden skal have en kote højde på 

2,00 til oversiden. 

Grundejerne ønsker begrænsning af færdsel på en fremtidig strandvold, 

derfor skal den beplantes med planter, der naturligt begrænser færdsel. 

Havtorn og Klitroser er her egnet.  
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En strandvold ud for haverne. 

 

 

Eksisterende strandvold 

Strandvold Ved en enkelt ejendom er der ud mod lagunen udført en strandvold i haven, 

volden har en højde på 0,60 m over eksisterende terræn. Som det ses af 

billedet vil en strandvold meget hurtigt falde naturligt ind i terrænet. 

 På lagunesiden af ejendommen udføres en strandvold med en kotehøjde på 

2,00. Terrænet mod lagunerne i haverne ligger i kote 1,30 – 1,50, det betyder 

at volden vil have en højde på 0,50 – 0,70 m, altså en meget beskeden vold, 

der vil falde naturligt ind i terrænet. 

 Klimaændringer betyder at vandstanden vil stige med 1,2 mm årligt, men 

landet hæver sig også, og det betyder, at vandstanden stiger ca. 0,8 mm om 

året. Det kan også ventes, at klimaet vil betyde, at der vil komme kraftigere 

storme, og dermed kraftigere stormflod med højere vandstand. 

 Hvis vandstanden stiger, kan en strandvold meget enkelt udbygges, hvis det 

viser sig at sikringshøjden på 2,00 m ikke er tilstrækkelig. Det skal særligt 

bemærkes, at kommunernes risikostyringsplaner for oversvømmelse skal 

revideres hvert 6 år.   

  (Profil af strandvold er vist på bilag 2 og 3 side) 
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Skensved Å. 
 

 

Eksisterende vold ved Skensved Å. 

Sikring af Skensved Å. På sydsiden af Skensved Å er der en strandvold i kote 1,50 -1,70, volden 

strækker sig fra Jersie Strandvej ud til lagunen. Strandvolden skal udbygges til 

kote 2,00 frem til højvandslukke, som skal etableres ud for strandvolden der 

forløber langs kysten. 

Volden skal tilføres 0,30 – 0,50 m for at nå kote 2,00.  På sydsiden af volden er 

der relativt åbent ud til lagunen, hvorfor der ved stormflod med en meget høj 

vandstand, vil kunne komme nogen bølgepåvirkning af volden. For at 

stabilisere volden skal den også udbygges i bredden, denne udbygning skal ske 

ved at der foran volden udlægges et lag ler, som efterfølgende dækkes med 

jord som er egnet til engbeplantning.  

Volden på sydsiden af åen ligger i Køge Kommune, derfor skal udbygning ske i 

samarbejde med Køge Kommune. Fra grænsen til Køge Kommune og sydover 

vil strandvejen udgøre et sikringsniveau på 2,8 m ifølge det oplyste.   
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Højvandslukke ved Skensved Å 
 

 

Skensved Å udløb i lagunen. 

Højvandslukke Ved Skensved Å udløb i lagunen skal etableres et højvandslukke i kote højde 

på 2,00 m.   

 Ved at etablere højvandslukket ved å-udløbet i lagunen, sikrer man sig mod 

tilsanding og ophobning af tang som kan lukke udløbet, hvis det blev lagt ved 

udløbet fra lagunen i Køge Bugt. 

I baglandet vest for banen skal også etableres et højvandslukke, der skal sikre 

at tilløbende vand ikke stemmer op i åen når der er varsel om stormflod, og 

højvandslukket mod lagunen er lukket. Ved engarealer vest for S-banen skal 

udføres overfaldsbygværk så det vand der flyder til åen kan afvandes, når 

højvandslukket ved udmundingen er lukket. 

Denne afvanding vil være kortvarig, fordi stormflod med ekstrem høj 

vandstand er meget kortvarig. Årsagen er at højvandet opstår som følge af en 

bølge der ruller fra Østersøen ind mod kysten i Køge Bugt, højvandet 

kulminerer, når bølgen har nået kysten herefter ruller den tilbage og 

vandstanden vil falde.  Ligeledes vil der ske afvanding af Østersøen ud gennem 

bælterne. 
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Kystsikring ved Køge 
Ølsemagle Revle. 

 

Dige ud til Ølsemagle Revle 

Dige hæves til revlen Det er oplyst, at Køge Kommune ønsker en sikringshøjde på 2,80 m, også et 

fremskudt dige udført på Ølsemagle Revle indgår i planerne, det dige skal 

fortsætte på Staunings Ø med en sluse ved udløbet, samt et dige fra Jersie 

Strandpark på tværs af lagunen ud til Staunings Ø. 

En sådan løsning kan kystgrundejerforeningerne og ikke mindst Jersie Strands 

Grundejerforening på ingen måde gå ind for. Specielt ønsker man på ingen 

måde et dige ført på tværs af lagunen ud for Jersie Strandpark, men ejheller et 

kæmpe bygværk i klitrækken.  

Det er ikke Solrød Kommunes grundejeres opfattelse, at det er Solrød 

Kommunes ansvar at sikre Køge Kommune mod en 1.000 års oversvømmelse 

ved at bygge et dige ud over lagunen.  

Samtidig kan Køge og Solrød Kommunes interesser slet ikke sammenlignes når 

det kommer til kystsikring. Langs Køge Kommunes nordlige kyst ligger i 

hovedsagen industri og rensningsanlæg og disse har alene et ønske om 

effektiv sikring uden hensyntagen til natur og herlighedsværdi. I Solrød 

Kommune er der langs hele kyststrækninger private beboelser og borgere, 

som har bosat sig netop der på grund af herlighedsværdi, unikke klitter og 

natur.  
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Dette er grunden til, at Køge og Solrød Kommune bør se vidt forskelligt på 

kystsikring og hver vælge den løsning som giver mening for borgerne (og 

virksomhederne).  

Med den foreslåede løsning vil Køge Kommune dog fortsat meget enkelt 

kunne sikre baglandet mod oversvømmelse ved at den nuværende dæmning 

ud til Ølsemagle Revle hæves til kote 2,80, og ved at der bygges et dige i kote 

2,80 langs fabriksbygningerne og Havstokken samt langs strandvejen til 

Skensved Å.   

Dette kan ske helt uafhængigt af valget af sikringsløsning i Solrød Kommune, 

idet strandvejen gennem hele Solrød Kommune har en sikringshøjde på 2,8 m 

og derfor kan kobles til Køge sikringshøjde ved kommunegrænsen.  

(Se kort bilag 4 der viser forløbet af strandvold og dige.) 
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Dige ved Ølsemagle 

 

 

Diget på Ølsemagle Revle 

Diget udbygges Diget som i dag løber fra strandvejen til Ølsemagle Revle ligger ca. i kote 2,60 

ved strandvejen og 1,30 på revlen. Diget skal altså hæves 0,2 – 1,50 m, for at 

forløbe i en højde på 2,80, herved er Køge Kommune sikret for 

oversvømmelse fra nord.  

Denne løsning vil betyde, at det fredede fuglereservat som løber mellem Køge 

og Solrød Kommune fra strandvejen ud over lagunen, ikke vil blive berørt, og 

der vil fortsat være uhindret af- og tilstrømning af vand fra Køge Bugt til 

vådområdet i det af Natura 2000 udlagte område. 

Hvis Køge Kommune ønsker det, kan klitterne fra diget til Køge Lystbådehavn 

udbygges så de er i kote 2,80 til oversiden. 

(Se kort bilag 4 der viser forløbet af strandvold og dige.) 
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Fabrikker i Køge ud for Ølsemagle Revle 
 

 

Sikring af fabriksbygninger i Køge. 

Dige  Langs fabriksbygninger og ud for Havstokken udføres en strandvold med en 

kotehøjde på 2,80 m. Volden føres fra Ølsemagle diget til strandvold ved 

Skensved Å.   

Terrænet ved bygninger er ca. i kote 1,50, volden får en højde over terrænet 

på 1,30 m. 

Med denne løsning er Køge sikret i en højde der svarer til strandvejen som 

ligger ca. i kote 2,60 ved Skensved Å men forventes hævet til 2,80 ligesom i 

hele Solrød Kommune.  

(Se kort bilag 4 der viser forløbet af strandvold og dige.) 
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Natur skal bevares 

 

Udløbet fra lagunen til Køge Bugt. 

Skal naturfredet Staunings Ø ødelægges? 

Et projekt med et fremskudt dige i klitterne på Staunings Ø og Ølsemagle 

Revle, samt en dæmning til kote 3,00 på tværs af lagunen fra Jersie Strandpark 

ud til Staunings Ø, hvis formål primært er at sikre Køge Kommune mod en 

1.000 års hændelse, ønsker kystgrundejerne ikke udført. Det forekommer helt 

urimeligt, at kystgrundejerne og skatteydere i Solrød Kommune skal betale for 

kystsikring i Køge Kommune. 

Det virker også helt urimeligt, at der i et Natura 2000 fredet område 

fremlægges planer for et så stort bygværk, der vil virke meget anmassende og 

gribe kraftigt ind i naturen i området. 

Byggeriet skal ledsages af en sluse som skal opføres mellem Staunings Ø og 

Ølsemagle Revle. Et sådan sluseanlæg, som vil have monstrøse proportioner 

jf. ovenfor, skal serviceres, og det betyder væsentlig tung kørsel i klitterne i 

fremtiden. 

Erfaring med vandbyggeri i forbindelse med opførelsen af Hundige Havn er, at 

et sluseanlæg mellem de to øer vil kræve at der bygges moler på begge sider 

af udløbet mindst 200 m ud i Køge Bugt.  
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Molerne skal have en længde så de er ført ud til 4,00 m kurven i Køge Bugt, 

ellers vil der ske tilsanding ved sluseanlægget. Der er materialevandring fra 

syd mod nord, og der sker aflejringer ud til 4,00 m kurven.  

Ved kraftig vind fra syd/øst vil søen rejse sig, og bølger vil flytte kraftigt på 

sandet foran klitterne, også derfor skal moler være meget lange. I dag flytter 

udløbet mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø nord på. 

 

Nogle eksempler på anlæg langs kysten. 
 

 

Å udløb i Køge bugt nord for Mosede Havn. Anlægget sander til og der samler sig tang i store mængder 

syd for anlægget. 
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Moler ved Hundige havn 

 

 

Moleanlæg ved Hundige Havn er ført ud på 3 meter kurven. I dag sker der tilsanding i havneindløbet, der 

skal uddybes hvert andet å.  

  

Materialevandring Erfaringen ved havnebyggeriet i forbindelse med Køge Bugt Strandpark viser, 

at der sker materialevandring fra syd mod nord, det betyder at der sker 

væsentlig tilsanding ved indsejling til havnene. 

 Det samme kan konstateres ved Mosede havn, hvor der er sket kraftig 

tilsanding nord for havnen siden den blev udbygget i 1960erne. Før den tid var 

der vandgennemløb under dæmningen der fører ud til havnen. 

 Tilsanding vil også ske ved et nyt sluseanlæg fra lagunen udført i klitrækken, 

det kan kun begrænses ved bygning af meget lange moler ud i bugten. 
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Solrød Bæk udløb i Køge Bugt 
 

 

Udløb ved Solrød Bæk. Spunsvæg ved åen er tæret væk, og der sker tilsanding ved åen. 

Bygværker på kysten. Det er ikke muligt at udføre bygværker ved kyster som naturligt kan indgå i 

omgivelserne. De vil virke anmassende i naturen og gennem årene vil de blive 

slidt og derved være meget skæmmende. 
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Fuglereservat 

 

 Det fredede fuglereservat skal skånes for anlægsarbejder og færdsel med tunge køretøjer. 

 

Naturfoto. Det viste foto kræver ingen bemærkninger, det viser klart i hvilken natur der 

foreligger planer om at gribe kraftigt ind i, og det skal undgås! 
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Ejendomme der i dag er oversvømmelsestruede. 
 

 

Ved disse ejendomme er terrænkoten 1,30 – 1,50.  

 

Her haster kystsikring. Ejendommene i den sydlige del af Solrød Kommune ud for Rørsangervej, 

Holmehusevej og Pirolvænget, som er beliggende ud til lagunen og ned til 

Skensved Å, er i væsentlig risiko for at blive oversvømmet. Terrænkoten ud for 

grundene ligger i 1,30 – 1,50. Ved stormfloden den 4. januar 2017, var 

vandstanden i Køge Bugt 1,56 m over daglig vande, mens den i lagunen nåede 

vandstanden 1,25 m. Havde vandet holdt sig i en højde af 1,56 m i længere tid 

så havde ejendommene været oversvømmet, så det var alene begrænsningen 

ved indløbet til lagunen der gjorde, at ejendommene ikke blev oversvømmet.  

Det vil ske igen at vandstanden i Køge Bugt har en højde på 1,60 over daglig 

vande, og derfor bør disse ejendomme meget hurtigt sikres mod 

oversvømmelse. En beredskabsløsning med watertubes er helt utilstrækkelig 

til at sikre ejendommene, og i øvrigt meget omkostningskrævende. 
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Bilag 1 
Den røde streg på kortet viser forløbet af strandvolden fra klitterne ved Ventegodtsvej til Skensved Å, 

og op langs åen til Jersie Strandvej 

Langs Strandstien udføres strandvold 

med kote 2,00 til oversiden, 

Strandvolden langs stien vil have en 

højde mellem 0,00 -0,90 over 

eksisterende terræn. 
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Kotehøjder på strandvold 

K 2,00 

K 1,10 

          Lagunen               Strandvold            Sti                   Lagunen 

Snit i strandvold med profil i sti fra Ventegodtsvej ud til klitrækken. 

K 2,00 
K 1,50 

Lagune  Strandvold  4 – 6 m bred strandsti 

Snit i strandvold med profil ud for Jersie Strandpark. 

K 2,00 

K 1,30 

Lagune  Strandvold  Have bag strandvold 

Snit i strandvold med profil ud haver med laveste terrænkote ved Rønneagervej 

Bilag 2 
Snit i strandvold som udføres fra klitterne ved Ventegodtsvej ned til Skensved Å. Volden udføres så 

oversiden af volden er i kote 2,00. 

Strandvolden udføres med en kerne af ler som dækkes med et jordlag som er egnet til engbeplantning. 

Beplantningen skal have en karakter så den stabiliserer volden ved højvande. 
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Bilag 3 
Strandvold indtegnet med personer, i samme målestok som strandvolden fremstår i. 

Ejendomme som ligger ned til Strandstien bag strandvolden ligger alle over kote 2,00. Derfor vil 

strandvolden synsmæssigt indgå som et naturligt element i engarealet og lagunen ud mod Køge Bugt.   

Profil i strandvold 

Snit i strandvold  fra Ventegodtsvej ud til klitten 

 

Snit i strandvold som langs strandstien ud for Jersie Strandpark 

Snit i strandvold ved haverne ud for Rørsangervej 

Terrænet stiger op mod bygningerne. 
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Bilag 4 
Den violette streg på kortet viser forløbet af strandvold fra Skensved Å, langs Strandvejen og ud over 

dæmningen til Ølsemagle Revle. 

Eksisterende dæmning 

hæves til kote 2,80 

Strandvold langs bebyggelsen ud for 

Ølsemagle Revle i kote 2,80 

Strandvolden har en højde på 1,00 – 

1,50 over eks. terræn 


