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Regional klimasikring
- et valg mellem ‘pest og kolera’!
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Roskildefjord / Isefjord
- et eksempel

Et eksempel fra Roskilde / Iseford
- drevet af græsrødder, Fjordgruppen
og INUNDO



Jyllinge Nordmark

De lokale løsninger og deres begrænsninger



Eller en regional løsning?



Stormflodsværn
Hundested

Rørvig

Stormflodsværn
Hundested

Rørvig

Stormfl odssikring af Isefjord og Roskilde Fjord
De første skitser til en langsigtet stormfl odssikring af de to fjorde



- Vi gør som i Holland, Tyskland eller i Venedig?

Foto Dan B. Hasløv



- Store miljømæssige konsekvenser med uoprettelige 
  skader både lokalt og i fjordens økosystem

- Store rekreative konsekvenser lokalt og regionalt

- Er der alternativer som er mindre indgribende?

- Det er vores mission med projektet at starte en 
  udviklingsproces vi ved er svær og tager tid.

Foto Dan B. Hasløv
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London og Themsen som eksempel
- Bevar “fl odens” dynamik, her er det både tidevand 
  og stormfl od
- Det er vores mission med projektet at starte en 
  udviklingsproces vi ved er svær og tager tid.

Foto Dan B. Hasløv



Rørrrrrrrrrrrrrrrrrvvvviggggggggggggg –––– enneeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssstttttttttttttttttttååååååååååååååååeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeee rrrreeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkrrrrrrrreeatiiiivvvvvvvvvvvvvvve ommmmmmmmmmrååder 
i tæææææææææææææææææt sssaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeennhhhhhhhhhhhhhhhhhhhæææææææææææææææænnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggg mmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeedddddddddddddddd Isefjooooooooooooorrden.

HHuuuuuuuuuuunnnnddddddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssstttttttttttttttttted – ogggggggggggggggggssssssssssssssssssåååååååååååååååååååååå med eeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeesttttttttttåååååååååååååååååeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnndeeeeeeeeeeeee 
reeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrrreeeaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiivve ommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrrrrrrrrrrrrrrrrrrååååååddddddddddeee, hvooooooooooooooorrrrrrrr deet mmmaaaaaaaaaaaaaaarrrritimmmmmmmmmmmmme 
llivvvvvvvvvvvvv ffffffffffraaaaaaaaaa KKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeegggat ogggggggggggggg  fffjordddddddddddddddeeneeeeeeeeeeeeeeeeeee mmmmmmmøøøøøøøøøøøøøddddddddddddddddeeeessssssssssssssssss.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeen åbne forbindelse, meddddddddddddddd den frieeeeeeeeeeeeeee 
vvvaaandudveksling mellem Kaaaaaaaaaaattttegat oooooooooooooooooggggggggggggggggg 
ffjoorrrrrrrrrrrrrdene, er helt afgørendeeeeeeeeeeee  for nattuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrr, 
frilluuuuuuuuuuuuuftsliv, maritime liv, bosææææææææææææææættning ooooooooooooogggggggggggggg 
turissssssssssssme.

1 Stedet

• En stormfl odssikring skal 
beskytte og ikke ødelægge 
fjordenes enestående miljøer

• Fjordsystemets munding er ste-
det hvor et stormfl odsværn skal 
placeres, men det er et sted med 
store udfordringer



6,0 m

DÆMNING
En dæmning mellem Hundested og Rørvig, evt. suppleret med en vejforbindelse, vil blive et 
stort anlæg, som vil begrænse vandets ind- og udstrømning. Det vil påvirke miljøtilstanden i 
fjordene og Rørvigs og Hundesteds kvaliteter for turisme mm. voldsomt og negativt. Det er en
kostbar løsning.

2 Alternative løsninger 
– om valg og fravalg
• Dæmning
• ’Venedigporte’
• Stormfl odsværnet
• Andre muligheder?



3,0 m

’VENEDIGPORTE’
En besnærende løsning med en ny teknologi med porte på havbunden, der kun hæves ved 
stormfl od. En næsten usynlig løsning til hverdag. Kun når den hæves bliver den synlig. På 
kysterne skal større anlæg dog etableres. Løsningen kan næppe fungere på grund af den store
sandtransport mellem Grønne Revle og Lynæs Sand. Det er en kostbar løsning, både i anlæg 
og drift.

2 Alternative løsninger 
– om valg og fravalg
• Dæmning
• ’Venedigporte’
• Stormfl odsværnet
• Andre muligheder?



3,0 m

STORMFLODSVÆRNET
Er en løsning som bevarer fjordenes miljøtilstand, og som i området mellem Hundested og Rør-
vig vil være en synlig, men ’lille’ løsning med en begrænset lokal påvirkning. Vurderes at være 
den ’mindst kostbare’ løsning og kan etableres for ca. 1,5 mia. Men andre visionære muligheder 
kan måske udvikles. 

2 Alternative løsninger 
– om valg og fravalg
• Dæmning
• ’Venedigporte’
• Stormfl odsværnet
• Andre muligheder?



3 Løsningen

• Et stormfl odsværn som kun aktiveres ved ekstreme storme og højvander. Det vil 
indtil videre kun være nødvendigt med to til fi re års mellemrum, men fortsætter 
klimaforandringerne vil det ske oftere  

• Den frie vandudveksling sikres
• Beskyttelse mod mindre stormfl oder med højvander på op til 1,5 m skal fortsat løses 

lokalt, inde i fjordene.
• Der er fl ere placeringsmuligheder

 

 



Stormflodsværn
Nordlig placering

Stormflodsværn
Sydlig placering

Åbent gennemløb

Åbent gennemløb

Åbent gennemløb Åbent gennemløb

Hundested



Bredden vil variere fra 10 - 20 m afhængig af vanddybden

Fri gennemstrømning aht. biologi, 
vandmiljø og sandvandring

Daglig vande

Redningsvej og serviceadgang

Maskinhus

Højden på 
sikringen vil 
blive op mod 
3 m

Porten

Spor til port

Normalsituation

4 Hvordan kunne 
   stormfl odsværnet fungere?
• Fra daglige vandstandsvariationer 

til storme og stormfl oder



Fri indstrømning af vand, sand mv.

Hvornår porten lukkes skal forudses 
mht. max. højvande, højvandets 
varighed, sejlløbet og gennemløbet 
af vand. 

Storme og højvande skal stadig 
kunne påvirke fjorden aht. 
miljøtilstanden.

4 Hvordan kunne 
   stormfl odsværnet fungere?
• Fra daglige vandstandsvariationer 

til storme og stormfl oder

Højvande



Porten er nede

Stort overskyl kan accepteres

Porten lukkes først ved 
oversvømmelseskritiske 
vandstande

Lavere vandstand i fjorden 
skaber et stort magasin for 
”gennemsivning”.

Porten skærer sig ned i sandet

4 Hvordan kunne 
   stormfl odsværnet fungere?
• Fra daglige vandstandsvariationer 

til storme og stormfl oder

Stormfl od



  Hvis det ikke lykkes at begrænse klimaforandringer 
   og et stigende havniveau?
• En udfordring der måske først kommer om  -  år, men stormflodsværnet kan 

forberedes til det



S

S

Evt. Ø

Dige

Dige
Dige

Ny station

Ny station

Hundested

Sluse og 
gennem-
strømning

Sluse og 
gennem-
strømning

Pumpestation

Pumpestation

Strand
Smal vej m.
- fortov
- cykelsti
- arbejdsvej               

Smal vej m.
- fortov
- cykelsti
- arbejdsvej               

Stormporte 
med gennem-
strømning

Stormporte 
med gennem-
strømning

Tunnel vej/baneTunnel vej/bane

Stormflodsværn
Sydlig placering

Stormflodsværn
Nordlig placering

Vandstanden i fjordene skal nu 
holdes lavere end i Kattegat, men 
hvor meget er helt afhængig af 
havspejlsstigningerne i fremtiden.

Stormflodsværnet skal ombygges 
til en tæt løsning med dige, sluse 
og pumpestationer.

Påvirkningerne af fjordenes miljø 
bliver betydelig – derfor skal klima-
forandringerne forhindres!



Tak for ordet

Foto Dan B. Hasløv


