
Bilag 1 

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse. 

 

  A. Oplysninger om ansøger     

  

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, 
hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af 
samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.   

  Samtykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.   

          

  Navn   

   Øresundsbroen (v. Christian Tolstrup)   

          

  Adresse   

   Kalkbrottsgatan 141, Limhamn Postadress: Box 4278,    

          

  Postnr. By   

   203 14  Malmö   

          

  Telefon nr. Mobil nr. E-mail   

   +4533416175  +4520166135  cto@oresundsbron.com   

  Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?   

                         x Ja   

                         □ Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen   

          

  B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger     

  
Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. 
Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb. 

  

  
Husk samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring (udfyld pkt. B) kan findes på den 
kompetente myndigheds hjemmeside. 

  

          

  Navn       

   C7 Consulting (Britt Tang Pedersen)   

          

  Adresse       

   Ravnshøjvej 7A   

          

  Postnr. By   

   4000  Roskilde   

          

  Telefon nr. Mobil nr. E-mail   

   24972287  24972287 btp@c7c.dk   

          

  C. Projektets placering   

  Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre oplysninger”   



  Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, 
skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere. Eksempel på samtykkeerklæring kan findes på 
den kompetente myndigheds hjemmeside. 

  

          

  Adresse   

   Kastrup Digevej 13   

          

  Postnr. By Kommune   

   2770  Kastrup  Tårnby   

          

  Matrikel nr. Ejerlav   

   139/140  Maglebylille By, Kastrup og Maglebylille By, Tårnby.   

        

  Hvad er projektets karakteristika? 
 
Da Øresundstunnel åbningen ved Kastrup samt portalbygningen skal beskyttes mod oversvømmelser, som kan 
opstå ved stormflod, planlægges etablering af en kystbeskyttelse i form af jordvold for et scenarie med en 
gentagelsesperiode på 10.000 år.   
 
Jordvolden vil have en længde på ca. 900 -1000 m. Jordvolden skal være op til 3,5 m i højden over terrænniveau. 
Bredden vil være på ca. 12 m. Volden bygges op med kl. 0/1 jord i kernen, moræne af god kvalitet for at sikre 
optimal stabilitet, med et lag sand/grus for yderligere stabilisering, og afsluttes med fyldjord og stenkastning mod 
havet.  
 
Placeringen af projektet ses nedenfor. 
 

 
I hver ende af kystbeskyttelsesanlægget etableres en rampe i forlængelse af volden. Ramperne etableres ligeledes 
som volde, men hvorpå der etableres en kørevej der fører hen over hver rampe. 
 
Som erosionsbeskyttelse mod havet, færdiggøres volden med en stenkastning af 300-500 mm sprængt sten på 
overfladen.Volden etableres med en hældning på 1:1,8 på begge sider, dog vil der i tværsnit A-A jf. bilag 1 være 
en hældning på 1:10. 
 
Nedenfor er vist voldens placering (1:5000) og tværsnit A-A, B-B og C-C fremgår af bilag 1 (1a-1c). 
 
Bilag 2: Rapport vedr. dimensionering af volden. 
Bilag 3: Analyse af stormflodsscenarier. 
Bilag 4: Fotos af nuværende forhold i projektområdet 
 

  



  

          

          

                

  D. Projektets indvirkning på miljøet   

                

  Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning 
 
Jordvolden vil have en længde på ca. 900 -1000 m. Jordvolden skal være op til 3,5 m i højden over terrænniveau. 
Bredden vil være på ca. 12 m. 
 
Der findes ikke beskyttet natur i projektområdet. 

  

                

  Beskriv indvirkningens art 
 
Jordvolden vurderes ikke at medføre en indvirkning på miljøet, da der er tale om et anlæg, som ikke vil påvirke 
omgivelserne med forurening, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. I anlægsfasen vil den primære aktivitet 
være til- og frakørsel med lastbiler samt udjævning af jorden ved gravemaskine og dumper. Der forventes op til 5 
lastbiler pr. time i hverdage, hvor driftstiden vil være i tidsrummet kl. 7-18. En afstand på min. 600 m til 
nærmeste bolig gør at det begrænsede antal af lastbiler mv. ikke vurderes at kunne påvirke hverken støj eller 
trafik. 
 
Projektet er placeret i et område, hvor der allerede er bebygget og tæt på Kastrup Lufthavn, og projektet vurderes 
derfor ikke at medføre en væsentlig visuel påvirkning. 
 
I driftsfasen vil der være årlige eftersyn af jordvolden og lettere vedligehold af beplantning. 
 
Der henvises desuden til screeningsskema for miljøvurdering, indsendt den 24.09.2021. 

  

                

  Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter 
 
Ingen grænseoverskridende karakter. 

  

                

  Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet 
 

  



Anlæggets indvirkning vurderes at have lav intensitet og lav kompleksitet, idet der er tale om et simpelt 
anlægsprojekt, som udføres i god afstand fra følsomme naboer og som ikke medføre forurening i omgivelserne 
eller påvirker beskyttet natur. Og hvor anlægsfasen i øvrigt er af forholdsvis begrænset varighed. 

                

  Beskriv indvirkningens sandsynlighed 
 
Lille sandsynlighed for indvirkning jf. ovenstående. 

  

                

  Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 
 
Anlægsperioden vil blive delt i to etaper (phase 1 og 2 jf.  bilag 1), hvor etape 1 igangsættes i 2022 og etape 2 
igangsættes i 2023. Anlægsperioden forventes, for hver etape, at vare 3-4 måneder og kun i hverdage fra kl. 7-18. 
Anlægsarbejdet medfører en reversibel indvirkning, hvor driftsfasen vil være irreversibel i indvirkningen. 

  

                

  Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte 
projekter. 
 
Projektet har ikke en kumulativ indvirkning med andre projekter. 

  

                

  Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 
 
Intet behov for at begrænse indvirkninger. 

  

                

  E. Hvad søges der om beskyttelse mod?   

                

 x Erosion (kysten nedbrydes af havet) x Oversvømmelse   

   Udfyld punkterne F-L   Udfyld punkterne F-J og M-N   

                

                

                  

  F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold   

  Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?   

                 

 x Nej   

                  

 □ Ja, hvilken  □ Skråningsbeskyttelse     

      □ Sandfodring     

      □ Høfde     

      □ Bølgebryder     

      □ Dige     

      □ Andet:         

          
 

  

                 

 Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilladelse:       

 Eller       

 Omtrentligt år for etablering:       

              

  Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller 
godkendte forhold? 

    



 □ Nej   

 

□ Ja 
Beskriv hvilke forhold og kumulationen 

  

   

   

                

                

            

  G. Værdier   

  Hvilke værdier ønskes beskyttet?   

            

  □ Hus eller anden bebyggelse med faste installationer   

  x Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.) - Øresundstunnelen   

  
□ 

Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, 
have), hvilket:   

  
  

            

      

  Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?   

   
Se bilag 3 for afrapportering af analyse af stormflodssikring og bilag 2 for dimensionering af diget: 
 
Der er undersøgt i alt 30 forskellige stormflodsscenarier i forhold til Øresundstunnellen, som omfatter 
gentagelsesperioderne 1.000, 2.000 og 10.000 år for hhv. median og 68% konfidens intervallet i referenceårene 
2017, 2025, 2050, 2080 og 2115. 
I alt 28 scenarier konkluderes at have risiko for at oversvømme tunnelnedgangen til Øresundsforbindelsen til 
Sverige. 
 
Jordvolden er dimensioneret efter en gentagelsesperiode på 10.000 år, referenceår 2050 (konfidensinterval øvre 
68%). Nedenstående figur er fra bilag 2. 
 

 

  

            

  Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes 
beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 
25-50 år: 
 

  



Ikke relevant. 

      

            

            

  H. Skovloven   

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige 
for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

  

            

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, 
oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal? 
 
Ikke relevant 

  

      

  Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det 
fredskovspligtige areal. 

  

    
Ikke relevant  

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer og buske” 
der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, 
når projektet er udført. 

  

    
Ikke relevant  

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”søer, moser, heder, strandenge 
eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga.for 
lille størrelse” der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat 
kan opretholdes, når projektet er udført. 
 
Ikke relevant 

  

      

            

  I. Jagt- og vildtforvaltningsloven       

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være 
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om 
kystbeskyttelse m.v. 

  

            

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere 
begrundelse for dette indgreb. 
 
Ikke relevant. 

  

      

  Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på 
året projektet ønskes gennemført. 

  

    
Ikke relevant.  

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat 
sårbare tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt. 
 
Ikke relevant. 

  

      

      

  J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning   

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være 
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om 
kystbeskyttelse m.v. 

  



            

  Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, 
rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande. 
 
Projektet vil ikke indvirke på indvande, da der ikke er disse forhold til stede i projektområdet eller dettes opland. 
Overfladevand fra jordvolden vil blive ledt til eksisterende afvandingsgrøft til nedsivning og volumen vil være 
uændret i forhold til eksisterende forhold. 

  

      

  Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg 
i og ved vandløb. 
 
Ikke relevant. 

  

      

  Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet 
af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster. 
 
Ikke relevant. 

  

      

            

                 

  K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion   

                  

  Hvilken type kystbeskyttelse 
søges der om tilladelse til: 

  Er der tale om:   

  □ Fodring (sand/ral)   x Etablering af ny kystbeskyttelse   

  x Skråningsbeskyttelse   □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand   

  □ Høfde   □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer   

  □ Bølgebryder   □ Fjernelse af eksisterende anlæg*   

  □ Andet:       *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående 
tilladelse ikke nødvendig 

  

              

                  

  L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion   

  Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen   

      

  

• Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra 
bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt. 
Se bilag 5a-5b. 

  

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde 
udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal 
materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå. 
Se bilag 1. 

• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om 
udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette 
skønnes nødvendigt. 
Se bilag 2 og 3. 

• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen. 
Der vil ikke ske en påvirkning af nabostrækninger, idet forholdene indarbejdes i projektet, f.eks. ved at koble til 
planlagt vold og til mur ved tunnelen. 

• En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den eksisterende 
adgang til og langs stranden bevares. 
Kystbeskyttelsens formål er stormflodsikring, hvor der som en ekstra sikkerhed etableres erosionsbeskyttelse 
mod havet (havet kommer under normale omstændigheder ikke så langt op som til volden). Der har ikke været 
udfordringer med erosion tidligere i området. 



Den eksisterende adgang til Kastrup Digevej (mellem kystsikringen og havet) bevares, da der etableres kørevej 
over volden. 

• Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort. 
Ikke relevant. 

• Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der 
ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten. 
Se bilag 4. 

• Samtykkeerklæringer 
1) Ved flere ansøgere 
2) Når der er en repræsentant for ansøger 
3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers 
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres 
ejendom 
Ikke relevant. 

      

      

                  

  M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse   

                  

  Hvilken type kystbeskyttelse   Er der tale om:   

  x Dige   x Etablering af ny kystbeskyttelse   

  □ Højvandsmur   □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand   

  □ Fodring (hævning af terræn 
med sand/ral) 

  □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer 
  

  □ Andet     □ Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*   

            *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en 
forudgående tilladelse ikke nødvendig 

  

              

                 

                 

        

  N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse   

  Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen   

      

  

• Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt 
højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt. 
Se bilag 5a-5b. 

  

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. ¬Topkote, hældninger, 
bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne. 
Se bilag 1. 

• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille 
krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, 
hvis dette skønnes nødvendigt. 
Se bilag 2 og 3. 

• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen. 
Der vil ikke ske en påvirkning af nabostrækninger, i det forholdene indarbejdes i projektet, f.eks. ved at 
koble til planlagt vold og til mur ved tunnelen. 

• En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den 
eksisterende adgang til og langs stranden bevares. 
Se bilag 2 og 3. Den eksisterende adgang til Kastrup Digevej (mellem kystsikringen og havet) bevares, da 
der etableres kørevej over volden. Arealet hvor diget planlægges etableret er ubenyttet areal (ikke 
rekreativt). 

• Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende 
område. 
Se bilag 4. 



• Samtykkeerklæringer 
1) Ved flere ansøgere 
2) Når der er en repræsentant for ansøger 
3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers 
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af 
deres ejendom 
Ikke relevant. 

      

      

      

  O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen   

  Kan evt. uddybes i bilag   

      

  Ansøger vurderer at Københavns Lufthavn og Kastrup Gammel Havn er parter i sagen og ser gerne at de bliver 
hørt i forbindelse med meddelelse af tilladelse. 

  

      

  P. Offentliggørelse af ansøgningen   

      

  Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds 
hjemmeside. 

  

  Det sker som led i den høring og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at gennemføre.   

  
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme 
oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme 
gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt 

  

        

  x 
Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds 
hjemmeside 

  

        

  Q. Erklæring og underskrift   

          

  
Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold. 

  

          

  Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift   

   24/9-2021  BRITT TANG PEDERSEN 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Stormflod/högvatten uppstår normalt vid nordliga stormar, men kan i mycket ovanliga fall 

uppstå vid östliga stormar 

Östliga stormar ger betydligt högre stormflod än nordliga stormar 

 

Figur 1.1 Från Stormflodsplan for København, 2017. 

1.2 Syfte 

Preliminär utformning av Fyllningsdamm C (grov beräkning – pragmatisk). 

1.3 Metodik 

Överytan på den befintliga dammen antas ha eroderat bort till en lägre nivå och antas inte 

inverka på våghöjden Hs,10 000 år, d.v.s. vågorna antas nå obrutna fram till den nya 

fyllningsdammen C. 

Grundläggningsdjupet hos den nya dammen läggs på en nivå motsvarande en halv våghöjd 

nedåt. 

Uppspolningshöjden antas från RIDAS TV9.2 med antagande om en släntlutning på mellan 

1:1,8-2,0 och med sprängsten i u.s.-slänten. 

1.4 Avgränsningar 

Här behandlas enbart jordvall/fyllningsdamm C enligt Figur 1.2. 
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Figur 1.2 Föreslagna jordvallar, mur och barriärer. 

2 Olika stormvågsscenarios 

Tabell 2.1 visar olika stormscenarion mot det aktuella området med dammdelar A-D. 

Tabell 2.1 Olika stormvågsscenarion mot dammdelar A-D. 

Förhållande 
(storm och 

plats) 

Vatten-
ståndshöjd 

Höverd+Hsned 
(+m) 

Våghöjd* 
Hs,10 000år 

(m) 

Totalt 
fribord 

Hfri,d
**  

(+m) 

Våg-
längd* 

(m) 

Referens 

N1 Östlig storm 

2050 

3,2 2,6 Beräknas 40 Sweco, vall dimensionering 

(vall C och D) 

N2 Östlig storm 
2050 

3,2 2,6 Beräknas 40 Sweco, vall dimensionering 
(ledmur B portalbyggnad) 

N1 Nordlig 

storm 2050 

2,0 2,2 Beräknas 40 Sweco, vall dimensionering 

(vall C och D) 

N2 Nordlig 
storm 2050 

2,0 3,0 Beräknas 40 Sweco, vall dimensionering 
(ledmur B portalbyggnad) 

 *Våghöjd = vertikala avståndet mellan vågdal och vågtopp (m). Våglängd = horisontella 

avståndet mellan vågtopparna. Se även Figur 4.1. 

** Fribord= dimensionerande fribord (överyta damm) med hänsyn till överdämning (Höverd), 

snedställning av vattenyta (Hsned) och uppspolning (Hupp). Beräknas som Hfri,d = 

Höverd+Hsned+Hupp. Hupp ska dimensioneras för Hs,10 000 år och med hänsyn till lutning, 

genomsläpplighet och råhet hos slänten, t.ex. enligt RIDAS TV9 (2020) kapitel 5.7.7. Se även 

Figur 4.1. 

***Västlig storm alternativ västlig inströmning antas ej innefattas i detta projekt och åtgärd 

har därför ej optimerats för detta förhållande. Som tillägg hanteras Nordlig och västlig 

inströmning av området söder om portalbyggnaden i ett separat projekt. 

Jordvall / jorddige (ÖSB) 

Befintliga höjdryggar 

Mur 

Höjning av mark för att underlätta 

anslutning 

A   Mobila barriärer v. behov 

Jordvall / jorddige (ASØ) 
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Figur 2.1 Öresund och tunnelmynningen vid Kastrup 

3 Uppspolning i RIDAS TV9.2 

I RIDAS TV9.2 kap. 5.7 sägs bl.a.: 

Tunnelmynning till 

Öresundsförbindelsen 
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4 Preliminär utformning av fyllningsdammen C 

Figur 4.1 visar en tänkbar principiell utformning av fyllningsdamm C i ett scenario med högt 

vattenstånd (Höverd+Hsned) och vågor med våghöjden Hs,10 000 år. 

Om detta scenario varar under relativt lång tid, eller om det förekommer flera efter varandra, 

kan det tänkas att överytan 2) på den befintliga dammvallen eroderar bort till en lägre nivå 8) 

och att då vågorna kan nå längre fram mot den nya fyllningsdammen C. I Figur 4.1 antas det 

att våghöjden Hs,10 000 år når- ända fram till den nya fyllningsdammen C och att den nya botten 

8) inte inverkar dämpande på våghöjden. 

Uppspolningshöjden Hupp beror av våghöjd och vågens branthet, infallsvinkel och släntlutning, 

samt erosionsskyddets råhet och hydrauliska genomsläpplighet (RIDAS TV9.2). Vid 

uppskattning av uppspolningshöjd nedan antas att uppströms släntlutning ligger på 1V:1,8-

2,0H, där V=vertikal höjddifferens och H= horisontell längddifferens, vilket är de lutningar 

som nämns att gälla för tabell 11 i RIDAS TV9.2 kapitel 5.7.7. 

Att vågorna oförminskat når ända fram till dammen C innebär att: 

- Grundläggningen av dammen bör gå ner så långt att den inte riskerar att eroderas 

underifrån av vågorna. RIDAS TV9.2 kapitel 5.7.5 säger att släntskyddet bör 

utsträckas 2,6*Hs vertikalt under sänkningsgränsen. Men i RIDAS fall sätts Hs= 

medelhöjden av den högsta tredjedelen vågor, vilket i kapitel 5.7.7 anges som Hs= 

H0,05%/1,95 där H0,05% = våghöjd som överskrids av 1 av 2000 vågor. Alltså en mycket 

lägre våghöjd än vår antagna våghöjd Hs,10 000 år. Det bör innebära att släntskyddet i 

vårt fall inte behöver dras ner så mycket som 2,6*Hs. Tillsvidare antas att 
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släntskyddet mot havet dras ner H10 000 år/2 under medelvattenytan Höverd+Hsned i 

stormfallet N1 Ö, vilket blir 3,2-2,6/3= +1,9 m. 

- Uppspolningshöjden antas utgå från där dammens uppströms belägna dammfot, d.v.s. 

Hupp= 1,05*R*Hs,10 000 år. Total erforderlig höjd på dammkrönet är H2= Hfri,d = 

Höverd+Hsned+Hupp. 

 

Figur 4.1 Preliminärt principiellt utformning av fyllningsdamm C. 

Tabell 4.1 visar beräknade värden på vissa parametrar som styr damm C:s yttre 

begränsningsytor, för olika stormscenarios och olika bredd på krönet. 

- Slänten antas byggas upp med ett oordnat erosionsskydd i form av tippade ensartade 

stenblock. 

- Alternativ 1 med antagande om storm N1 från öst, med medelvattenyta +3,2 och 

våghöjd 2,6 m och en uppspolningsfaktor R=1,0 blir erforderlig höjd på dammkrönet 

B1= +5,93. Om grundläggningsdjupet H1 antas som +1,9 blir dammhöjden H3= 4,0 

m. Om krönbredden antas till 2 m och släntlutningarna n1 och n2 antas till 1:1,8 resp. 

1:1,7 blir den totala dammbredden på grundläggningsnivån B1= 16,1 m. 

- Alt 2: Lika som alt 1 men krönets bredd antas till 3,0 m, vilket bör innebära att bilar 

och mindre lastbilar kan köra, om krönet avjämnas med grus eller asfalt. Total 

dammbredd B1 blir då 1 m bredare, 17,1 m. 

- Alt 3: Lika som alt 1 men krönbredden B2 ökas ytterligare till 4,0 m, vilket bör 

innebära att dumprar, grävmaskiner och lastbilar kan köra där, om krönet byggs upp 

med bärlager och avjämnas. Total dammbredd B1 ökar då till 18,1 m. 

- Alt 4: Lika alt 3 men med storm N2 från norr istället. Erforderlig dammhöjd H1 och 

bredd B1 blir då +5,15 m resp. 15,4 m, d.v.s. en lite lägre och smalare damm krävs. 

Tabell 4.1 Beräknade geometriska värden vid olika stormscenarios och krönbredder. 

 

1) Hupp = 1,05*R*Hs,10 000 år (m) 

1) Hfri,d = Höverd+Hsned+Hupp = dammkrönets höjd (+m) 

2) H3= Hfri,d – H1 = dammhöjd 

3) B2+H3*(n1+n2) = t.ex. 3+4,03*(1,8+1,7)= 17,1 m = dammens bredd vid 

grundläggningens nivå. 

1) Tätjord i befintlig vall  2) Överyta befintlig vall  3) Ev. övergångslager 

4) Tätkärna i ny damm  5) Filter    6) Stödfyllning 

7) Förstärkt erosionsskydd  8) Antagen ny, eroderad överyta 

H1= Grundläggningshöjd (+m) H2= krönhöjd (+m)  H3= dammhöjd (m)  

B1= bredd grundläggning  B2= krönbredd   Släntlutningar 1:n1 och 1:n2 

Hs= signifikant våghöjd  Ls= signifikant våglängd   

Höverd+Hsned= medelvattenytan vid högt vattenstånd+snedställning 

Hfri,d= Minsta fribordshöjd= Höverd+Hsned+Hupp, där Hupp är uppspolningshöjd. 
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5 Diskussion 

I kapitel 4 gjordes vissa viktiga och styrande antaganden som t.ex.: 

- Överytan 2) på den befintliga dammen har eroderat bort till en lägre nivå 8) och antas 

inte inverka på våghöjden Hs,10 000 år. 

- Att det räcker att grundlägga dammen en halv våghöjd, Hs,10 000 år/2, under 

medelvattenytan Höverd+Hsned. 

Dammens geometri enligt de olika alternativen i Tabell 4.1 har (ännu) inte kontrollerats 

avseende stabilitet och tätande förmåga, men bedöms uppfylla kraven avseende detta om 

lämpligt materialval görs. 

Det som styr bredden på dammen är dels vågornas uppspolningshöjd och del vilken krönbredd 

som önskas. Ska krönet kunna köras på med bil eller tyngre fordon eller ska endast gångtrafik 

vara möjlig? Behöver entreprenören ha dammvallen körbar vid byggnation eller kan 

utförandet ske från uppströms- samt nedströms sidan? 

6 Slutsatser 

Med en krönbredd på ca 2 m, där dumprar/grävmaskiner/lastbilar utför byggnationen 

uppströms samt nedströms dammen, ger den totala dammbredden på grundläggningsdjupet 

+1,9 lika med 16,1 m. Dammkrönets höjd bör ligga på +5,93m (DVR90) med hänsyn till 

våguppspolning (Oordnat erosionsskydd i form av tippade ensartade stenblock). 

7 Referenser 

RIDAS TV9.2 (2020), ”RIDAS – Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

Tillämpningsvägledning kapitel 9 – Fyllningsdammar”, Energiföretagen Sverige. 

Eurokoder 
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1 Introduktion 

I nærværende rapport er samlet resultaterne af en analyse, udført for Sund & 

Bælt og Øresundsbro Konsortiet, af mulige fremtidige klimabetingede storm-

flodshændelser af relevans for anlæggene på Amager. Heri er således både ind-

regnet de klimabetingede permanente stigninger af havvandstandene og kortva-

rige mulige stormflodshændelser. Der er samlet udført en række modelsimule-

ringer heraf med inddragelse af nyeste viden, således at de samlede analyser ef-

ter aftale dækker spektret som modsvarer returperioder svarende til en 1.000, 

2.000 og 10.000 års hændelse med fokus på årene 2017, 2025, 2050, 2080 og 

2115, for såvel medianværdierne som 68%-konfidensintervallet for stormflod. 

Desuden er der efter aftale også tilføjet resultater med 90 % konfidensinterval 

(Tabel 4-1). 

Der i nærværende rapport inkluderet forhold, som både har betydning for Øre-

sund Landanlæg og for de af Øresundstunnelens kyst til kysts anlæg, der ligger 

på selve halvøen ved lufthavnen, inkl. nedkørslen til tunnelen. Når der i rappor-

ten er omtalt ”Øresundsforbindelsens anlæg på Amager”, menes derfor generelt 

disse nævnte anlæg i regi af både Sund & Bælt og Øresundsbro Konsortiet. 

COWI har tidligere udført en detaljeret rapport, som illustrerer minimumsko-

terne for oversvømmelse af anlæggene i dag, se rapporten ” [1] Sund og Bælt. 

Vurdering af risiko for oversvømmelser af Øresundsforbindelsens anlæg, Ama-

ger. Udvalgte mulige stormflodshændelser i dag, samt udpegning af risikoområ-

der relateret hertil, Teknisk baggrundsrapport. COWI 2017”, -i det følgende blot 

kaldet [1]. Der henvises generelt til denne rapport, og nærværende delrapport 

og [1] bør læses sammen, idet nærværende rapport bl.a. bygger videre på flere 

af beregningerne og resultater af analyserne vist i [1]. 

I [1] fremgår det, at allerede ved en ~900 år hændelse i dag er der risiko for at 

der løber vand ned på skinnerne på landanlægget, og ved en ~1.300 års hæn-

delse i dag er der tilsvarende risiko for at der løber vand ned i Øresundstunne-

len. Risiko for oversvømmelse heraf vil stige yderligere med tiden, når klimaef-

fekter inddrages i beregningerne. Ligeledes kan risikoen stige yderligere pga. 

bølgepåvirkning lokalt, se nedenfor. Baggrund for metode og grundlag for analy-
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serne er detaljeret beskrevet i [1], og da grundlag og metoder anvendt i nær-

værende rapport er de samme som i [1], resumeres disse kun kort heri. For 

yderligere detaljering heraf henvises derfor til [1].  

Det skal nævnes at de i nærværende rapport og i [1] angivne kritiske  

vandspejlskoter er uden bølgepåvirkning. Det vil sige at effekten af bølger skal 

tillægges ved planlægning af lokale beredskabs-og afværgeforanstaltninger –

navnlig ved beskyttelsestiltag nær kysten. Effekten af bølger afhænger af de lo-

kale forhold, herunder havvandsdybder nær kysten, vindretning og mulighed for 

læ. Derfor skal effekten af bølger fastsættes for hver enkelt lokalitet, så koter og 

tekniske opbygninger af diger nærmere kan vurderes. Det er tidligere set, at 

bølgebidraget ofte bliver det endeligt dimensionerende i forhold til udformningen 

af sikringstiltag nær kysten.  

Bølgers betydning i forhold til udvalgte ”kritiske” steder nær anlæggene i områ-

det ved tunnelportalen til Sverige undersøges overordnet i forbindelse med nær-

værende projekt, bl.a. med udgangspunkt i koterne for stormflod beregnet i 

nærværende rapport. Rapporteringen heraf rapporteres særskilt i en rapport 

vedrørende mulig bølgepåvirkning [2].  

 

Nærværende rapport om klimabetinget risiko for oversvømmelse af anlæggene 

pga. permanent stigende havvandsstande og kortvarige stormfloder indgår i en 

samlet analyse af den nuværende og fremtidige mulige klimabetingede påvirk-

ning af Øresundsforbindelsens anlæg på Amager. Udover nævnte bølgepåvirk-

ning er der heri tillige overordnet vurderet på hvordan de i nærværende rapport 

beregnede stormflodkoter kan/vil øge grundvandstrykket i områder nær kysten 

af betydning for Øresundsforbindelsens anlæg på Amager. Endeligt er der også 

kikket på risiko for oversvømmelse af anlæggene pga. skybrud. Disse forhold 

rapporteres i separate rapporter. 

1.1 Formål 

Nærværende rapport har til formål at fremstille resultater af udførte simulerin-

ger af stormfloder i dag og i fremtiden, samt herunder illustrere hvor der er ri-

siko for oversvømmelse af Øresundsforbindelsens anlæg på Amager med bag-

grund heri. Beregningerne viser at stormflod fra nord har mindre betydning for 

anlæggene og er derfor mindre kritiske i forhold til Øresundsforbindelsens anlæg 

på Amager, hvorfor rapporten primært fokuserer på konsekvenser af stormflod 

fra syd. I rapporten er der som nævnt kun meget kort beskrevet metode og 

baggrund for simuleringerne, idet der henvises til [1].  

Resultater af udvalgte simuleringer vil i rapporten primært blive illustreret gra-

fisk. Desuden er der i rapporten inkluderet en række tabeller, som viser bereg-

nede ”kritiske” stormflodskoter på udvalgte lokaliteter centralt for anlæggene. 

Disse koter vil som nævnt også blive benyttet som input til beregninger af kon-

sekvenser for grundvandstryk samt vurdering af bølger på udvalgte lokaliteter.  
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Nærværende rapport har således til formål primært at præsentere selve resulta-

terne af de udførte studier og simuleringer. På baggrund heraf kan der i en ef-

terfølgende fase sammenlignes med de oprindelige designkriterier for de enkelte 

anlæg, og der kan hvis relevant detaljeres eventuelle tiltag til at sikre konstruk-

tionerne yderligere (permanent og/eller midlertidigt beredskab), såfremt dette 

vurderes nødvendigt. 

1.2 Omfang  

I overensstemmelse med opgavebeskrivelsen, som er udarbejdet i samarbejde 

med kunden, er det besluttet at analysen i forhold til risiko for oversvømmelse 

skal baseres på at dække spektret 1.000, 2.000 og 10.000 årshændelserne for 

reference årene 2017, 2025, 2050, 2080 og 2115 med henholdsvis median og 

68% konfidensintervallet. Desuden er der efter aftale også tilføjet resultater 

med 90 % konfidensinterval. På baggrund af spekteret af disse hændelser, er 8 

specifikke hændelser udvalgt og simuleret i MIKE Zero fm. De 8 hændelser er li-

stet i Tabel 1-1. Alle resulterende stormflodskoter er vist i Tabel 4-1, hvor der er 

markeret hvilke hændelser som er simuleret i den hydrauliske model. Desuden 

er der i [1] også mere specifikt regnet på en 1.000 års hændelse i 2017. Resul-

taterne fra denne simulering er ligeledes dokumenteret i denne rapport.  

Det bemærkes at COWI i nærværende studie efter aftale ikke vurderer nærmere 

på, hvilket sikringsniveau anlæggene fremadrettet skal beskyttes til, eller herun-

der hvilket konfidens interval der skal benyttes i forhold hertil. På baggrund af 

bl.a nærværende analyse kan Sund & Bælt og Øresundsbro Konsortiet således 

vurdere hvilket sikringsniveau der fremadrettet ønskes, og/eller hvad det er rea-

listisk muligt at sikre for i forhold til anlæggene, herunder også i forhold til sam-

arbejde med andre interessenter i området. Når dette er besluttet kan der som 

nævnt beregnes mere specifikt på, hvilke konkrete foranstaltninger og afværge-

tiltag (midlertidige og/eller permanente), der skal til for at opnå det ønskede 

sikrings niveau. 
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Tabel 1-1 Liste over hvilke 8 hændelser som er blevet simuleret i MIKE 21 FM.  

Nr. Model navn  Gentagelses 

periode [År] 

Refe-

rence år 

Konfidens-

interval 

0 SoB_SIM01_ref385_T1000_y2017_Med_w31 1.000 2017 Median 

1 SB_01_ref430_T2000_y2025_Med_w35 2.000 2025 Median 

2 SB_01_ref479_T1000_y2115_Med_w32 1.000 2115 Median 

3 SB_01_ref527_T10000_y2025_Med_w40 10.000 2025 Median 

4 SB_01_ref568_T10000_y2080_Med_w40 10.000 2080 Median 

5 SB_01_ref621_T10000_y2115_Med_w40 10.000 2115 Median 

6 SB_01_ref668_T10000_y2050_Q68_w45 10.000 2050 Øvre 68% 

7 SB_01_ref703_T10000_y2080_Q68_w45 10.000 2080 Øvre 68% 

8 SB_01_ref764_T10000_y2115_Q68_w45 10.000 2115 Øvre 68% 
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2 Sammenfatning og konklusioner 

På baggrund af indeværende analyse vedrørende risiko for oversvømmelse af 

Øresundsforbindelsens anlæg ved stormflod i dag og i fremtiden kan følgende 

sammenfattes og konkluderes. 

 

30 forskellige stormflodsscenarier i forhold til Øresundsforbindelsen på Amager 

er undersøgt, hvoraf 8 er detaljeret simuleret hydraulisk i denne rapport og én i 

et indledende studie. De 30 scenarier omfatter gentagelsesperioderne 1.000, 

2.000 og 10.000 år for henholdsvis median og 68% konfidens intervallet i refe-

rence årene 2017, 2025, 2050. 2080 og 2115.   

 

Stormflod fra øst og sydøst er mest kritisk for Øresundsforbindelsen. Der er i 

rapporten angivet referencekoter for stormflod i Køge for at kunne vurdere gen-

tagelsesperioden for den enkelte stormflodshændelse. Ved stormflod fra øst og 

sydøst falder havvandstanden fra syd mod nord. Der er ved brug af en detaljeret 

hydraulisk model opstillet for havområdet beregnet resulterende stormflodskoter 

rundt langs kysten på Amager af betydning for Øresundsforbindelsens anlæg. Li-

geledes er det beregnet hvornår og hvordan havvand fra kritiske stormflodhæn-

delser kan løbe ind over land og nå Øresundsforbindelsens anlæg på Amager  

 

Klimaforandringerne med permanent stigende havvandstande er medregnet i de 

fremtidige stormflodsscenarier og disse øger risikoen for oversvømmelse af Øre-

sundsforbindelsens landanlæg.  

 

Alle 30 undersøgte scenarier vurderes til at indebære risiko for at oversvømme 

jernbanen som er en del af Øresundsforbindelsens landanlæg på Amager. På 

nær 1.000 års median scenariet i år 2017 og 2025 konkluderes det at de reste-

rende 28 scenarier desuden har risiko for at oversvømme tunnelnedgangen til 

Øresundsforbindelsen til Sverige. 

 

Oversvømmelse af jernbanen hhv. tunnelportalen er vurderet i 2017 at ville ske 

ved en ~900-års hhv. ~1.300-årshændelse, mens der i 2025 er tale om ~800 år 

og ~1.100 år hændelse, samt i 2050 om ~700 år og ~1.000 år hændelse (medi-

anværdier uden tillæg for bølgepåvirkning).   

 

Oversvømmelse af tunnelnedgangen vil forekomme efter mellem 9 timers og 15 

timers højvande (uden bølger), oversvømmelsen sker tidsmæssigt hurtigere ved 

en sjældnere hændelse. 

 

Stormflod under kote +3 meter i Køge vil ikke betyde risiko for oversvømmelse 

af Øresundsforbindelsens anlæg (bølgepåvirkning ikke medregnet, se nedenfor). 

Ved (varslet) stormflod over kote +3 meter ved Køge begynder det at blive kri-

tisk for Øresundsforbindelsen. Eksempelvis vil en stormflod i Køge på henholds-

vis 3,67 m (~900-års hændelse i 2017) og 3,93 m (~1.300-årshændelse i 2017) 

resulterer i en risiko for at oversvømme jernbanen og tunnelnedgangen til Sve-

rige.  

 

Risikoen for oversvømmelse af jernbanen og tunnelnedgangen er stigende med 

årene i takt med de forøgede klimapåvirkninger. I perioden 2017 – 2040 vil der 

således være 3% sandsynlighed for at en vandstandskote på 3,67 m ved Køge 
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har været overskredet mindst engang i perioden og 2% sandsynlighed for at den 

har overskredet kote 3,93 m ved Køge i samme periode. Kigger man på perio-

den fra 2017 – 2115 vil risikoen for at en stormflod på kote 3,67 m i Køge fore-

kommer mindst én gang i perioden være steget til 16% og tilsvarende 12% for 

en stormflod på kote 3,93 m i Køge. Hvis digerne eroderer delvist væk under en 

stormflod vil risikoen i praksis være større, jf. nedenfor. 

  

Ovennævnte sandsynligheder er kun er gældende, hvis de eksisterende diger er 

designet således at de ikke lider skade fra bølger under stormen, og/eller ikke 

eroderer delvist væk og dermed giver en mindre beskyttelse. Desuden at over-

skyl fra bølger ikke løber til anlægget i kritiske mængder og dermed kan skade 

anlæggene. I praksis kan en stormflod af høj styrke med tilsvarende bølger for-

ventes at yde en kraftig påvirkning på kystsikringen, og en vurdering af kystsik-

ringens modstandskraft og styrke overfor bølgepåvirkning skal derfor samtidig 

fastlægges lokalt for den enkelte berørte lokalitet, for at kunne vurdere det sam-

lede reelle sikringsniveau. Det samlede reelle sikringsniveau vil således ofte i 

praksis være lavere pga. bølgepåvirkningen. Risiko for bølgepåvirkning lokalt i 

området ved tunnelportalen er nærmere beskrevet i [2]. 

 

Stormfloder fra nord medfører ikke nogen risiko for at oversvømme tunnellen el-

ler jernbanen på Amager under antagelse af at digerne ikke eroderer væk under 

en stormflod. Dette skyldes at den hydrauliske modstand gennem Kattegat og 

Øresund er så stor at stormfloder fra nord vil miste for meget energi og dermed 

er vandstandskoterne lavere end koterne for digerne nord for tunnellen. Dog kan 

der lokalt ved anlæggene ved tunnelmundingen forekomme høje bølger direkte 

mod digerne eftersom vinden kommer direkte mod disse, og der er et langt 

åbent vandspejl mod nord foran digerne. Derfor kan der i den situation være ri-

siko for overskyl og delvist erodering af digerne, som kan blotlægge anlæggene, 

hvilket er undersøgt i [2].  
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3 Metode og data indsamling  

I dette afsnit beskrives kort baggrund for, samt metoden for de statistiske ud-

regninger og modelopsætningen i MIKE 21. For yderligere detaljering af meto-

den henvises som nævnt til [1]. 

3.1 Baggrund 

Stormfloder, som rammer København og omegn, styres grundlæggende af to 

metrologiske fænomener. Det ene er storme fra vest, som presser vand ind i 

Kattegat og videre mod København. Det andet fænomen er storme fra øst, som 

presser vand fra Østersøen mod Danmark.  

Vestenstorme forekommer hyppigere end storme fra øst, men de giver relativt 

lave koter for havvandsstand omkring København på grund af den store hydrau-

liske modstand ved indløb til Øresund ved Kronborg. Stormfloder genereret af 

østenstorme er sjældne, men det er dem, der skaber de højeste havvandstande 

omkring København og således også de høje havvandstande, der har stor betyd-

ning for Øresundsforbindelsens anlæg.  

Den udførte analyse omfatter dels en beregning af havvandstande, som udgør 

en risiko for Øresundsforbindelsens anlæg på Amager, og dels en simulering af 

stormflodsudbredelsen over land med MIKE 21 FM.  

Både den statistiske metode og den hydrauliske model, som er benyttet til de 

udførte beregninger er udviklet af COWI i forbindelse med en række aktuelle 

projekter for bl.a. Metroselskabet, Københavns Kommune, HOFOR, Realdania og 

Køge Kommune. DTU har kvalitetssikret og sparret med COWI under udviklingen 

af den bagvedliggende statistiske model, og DHI og DMI har kommenteret resul-

taterne i forbindelse med projekterne for Metroselskabet og Københavns Kom-

mune. Endvidere har COWI sammen med Danmark Tekniske Universitet (DTU) 

udarbejdet metoden for disse meget ekstreme storme.  

I forhold til tidligere statistiske analyser er der nu anvendt et datagrundlag, som 

grundlæggende er væsentligt udbygget og forbedret. Datagrundlaget er bygger 

bl.a. på data fra Dansk Meteorologisk Institut, Kyst direktoratet (KD), Det sven-

ske meteorologiske og hydrauliske institut (SMHI), Køge Havn og Tyskland samt 

en lang række øjenvidende beretninger og optegnelser. 

Det statistiske datagrundlag relaterer sig til Køge Havn, og medmindre andet er 

nævnt, relaterer de angivne vandstandskoter også til Køge Havn. Vandstanden 

falder fra Køge mod Amager og videre over land. Koter og udbredelsen af storm-

floden i områder lokalt af relevans for Øresundsforbindelsens anlæg er således 

beregnet og angivet i nærværende i studie, men relaterer sig samtidig til storm-

flodskoten i Køge, hvilket er nødvendigt for at man kan definere returperioden 

for hændelsen. 

COWI har opbygget en detaljeret hydraulisk model som dækker hele Øresund og 

Køge Bugt. Med denne model kan dynamikken omkring stormflod ved Køben-

havn og dermed også Øresundsforbindelsens anlæg beskrives bedst muligt. Den 
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hydrauliske model benytter de statistiske resultater nævnt ovenfor som input og 

viser den totale udbredelse af en given stormflod. Modellen er sat op i MIKE21 

FM bl.a. baseret på en detaljeret bathymetri, som beskriver havbunden samt en 

detaljeret terrænmodel for beskrivelse af topografi på land. 

Analysen har haft særlig fokus på Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen på 

tværs af Amager og halvøen, herunder området på Amagersiden ned til tunnelen 

mod Sverige. Derfor er den hydrauliske model på land også yderligere detaljeret 

i disse områder, og der er bl.a. indlagt en række væsentlige detaljer, herunder 

”svage” punkter og lokaliteter som anses for særligt sårbare i forhold til Øre-

sundsforbindelsens anlæg. 

3.2 Nærmere om statistisk metode  

Den anvendte metode er tilpasset det forhold at vandstandsstatistikken for Køge 

reelt er delt i tre segmenter, selve metoden er udarbejdet i et studie for Metro-

selskabet [3]:  

› Et nedre segment for mindre stormfloder med lave gentagelsesperioder på 

2-20 år. Disse stormfloder dannes under mere almindeligt forekommende 

meteorologiske forhold. Statistikken for det nedre segment kan bestemmes 

ud fra de observerede data fra Køge i perioden fra 1954 til 2014, i alt 61 

års data. 

› Et øvre segment af yderst sjældne stormfloder med høje gentagelsesperio-

der over 150-200 år. Stormfloderne i dette segment dannes af sjældne me-

teorologiske forhold, hvor en storm med vinde af orkanstyrke blæser fra 

øst. For dette segment regnes der på gentagelsesperioder på 500 år og der-

over. Data fra dette segment er primært bestående af historiske optegnel-

ser. 

› Et sidste, tredje segment, er overgangen mellem de ovenfor nævnte øvre 

og nedre segmenter, hvor sammenhængen mellem vandstand og hyppig-

hed skal bestemmes som en sum af sandsynligheden for de to statistisk 

uafhængige fænomener og hvor kraftige storme begynder at præge stati-

stikken for stigende vandstande. Dette segment fases ind omkring 20 år og 

udfases igen omkring 500 års gentagelsesperiode.  

Fælles for metoderne er at der regnes på trendfri data, dvs. at historiske vand-

stande er korrigeret for iso-statiske bevægelser af terrænet og havvandstands-

stigningerne, således at der regnes på "trendfri" vandstande. Alle beregninger 

foretages med reference til kotesystemet DVR 90.  

Velkendte stormfloder indgår, bl.a. fra 1904, hvor vandstanden i Køge nåede op 

på 220 cm, og den velkendte stormflod fra 1872, hvor vandstanden nåede op på 

286 cm. Endvidere blev vandstanden i år 1913 målt til 193 cm ved Gedser. Tidli-

gere statistikker er dog ikke retvisende for højere gentagelsesperioder, hvorfor 

en ny samlet statistik baseret på alle de tilvejebragte data er udarbejdet, jf. 

ovenfor. 
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En grafisk sammenligning mellem den nye statistik, baseret på det meget om-

fattende datamateriale, og forskellige tidligere estimater for vandstanden i Køge 

Bugt er vist nedenfor på Figur 3-1.  

 

Figur 3-1. Højvande [cm] som funktion af gentagelses perioden [år], for fire forskellige be-

regninger: COWI, 2016 (gældende for denne analyse, [3]), Metroselska-

bets rapport 1997 [4], Kystdirektoratets rapport fra 2012 [5] og DHI rap-

port i 2006 [6].  

 

Som det kan ses rammer DHIs statistik (blå kurve) fra år 2008 tættest på CO-

WIs opdaterede statistik (røde kurve). Denne statistik undervurderer dog, i for-

hold COWIs estimater, de højere gentagelsesperioder som overstiger 500 år. 

Dette skyldes bl.a. at der af DHI ikke er taget hensyn til de historiske data i 

samme omfang som af COWI. Statistikken fra Metrorapporten 1997 og DHI 

2006 falder begge indenfor 68%-konfidensintervallerne (røde stiplede kurver). 

Endvidere fremgår det tydeligt at Kystdirektoratets (KD) statistik (sort kurve) 

kun bør anvendes for (meget lave) gentagelsesperioder på 20 år eller derunder. 

Konklusioner fra COWIs analyser er at man for østvendte kyststrækninger i det 

sydlige Danmark ikke kan benytte korte tidserier uden at tage hensyn til histori-

ske optegnelser af stormfloder. 
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3.3 Hydraulisk model 

Modelopsætningen for den hydrauliske model er kort beskrevet herunder og er 

beskrevet mere detaljeret i [1]. Modellen er oprindelig udarbejdet for Metrosel-

skabet [3] og senere hen forfinet.  

COWI har som nævnt opbygget en hydraulisk model som dækker hele Øresund 

og Køge Bugt. Med denne model kan dynamikken omkring stormflod ved Køben-

havn beskrives bedst muligt. Den hydrauliske model benytter de statistiske re-

sultater nævnt ovenfor som input og viser som resultat den totale udbredelse af 

en given stormflod. Modellen er sat op i modelværktøjet MIKE21 FM, som be-

skriver koten for havbunden og terrænet. 

Modelafgrænsning er vist på Figur 3-2. Ved beregning af stormflod påføres høj-

vande i den sydlige rand af modellen, hvorefter højvande fordeler sig i model-

område. Den nordlige rand defineres som normal vandstand på baggrund af ob-

servationer ved kraftige stormfloder fra syd. 

 

Figur 3-2 Afgrænsning for den hydrauliske model som er opsat i MIKE 21fm. I den inde-

værende rapport er kun simuleret østenstorme hvor referencepunktet i Køge er benyttet.  

Koterne er i modellen indlagt som såkaldt "flexible mesh" hvilket gør det muligt 

at have en varierende detaljeringsgrad, afhængig af hvilke områder i modellen 

man ønsker at fokusere på. Der er i modellen lagt meget detaljererede informa-

tioner ind om havbundskoter i Øresund, Køge Bugt og Kalveboderne. Disse 

stammer fra informationer fra digitale søkort, mens bundkoter i Københavns 

Havn stammer fra søkort fra By og Havn. 
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Terrænkoter på land er baseret på den digitale terrænmodel fra 2014. Modellen 

er sat op således at detaljeringsgraden er højest i kystnære områder samt langs 

alle barrierer, kanaler og lignende som er essentielle for hvordan vandet kan 

løbe ind over land. Desuden er alle kajkanter, kanaler, diger, underføringer med 

videre defineret i modellen således at afgravningen for Øresundsmotorvejen 

samt -jernbanen er beskrevet så nøjagtigt som muligt.  

Langs København og Amager er der en række diger som skal beskytte mod 

oversvømmelser. Alle digerne er i MIKE21 FM modellen lagt ind som strukturer 

med den deres fysiske udstrækning, med punkter for hver 10 m og med dige-

kronen som z-værdi. De i modellen indlagte diger består af digerne omkring 

Amager, volde langs motorvejen samt diger ved Avedøre Holme. 

Efter aftale med kunden er forlængelsen af Kalveboddiget langs Amager Fælled 

ind til Ullerup, det såkaldte Ullerupdige, medtaget i beregningerne. Dette skyl-

des at diget er planlagt og godkendt, og etableringen af diget forventes at blive 

påbegyndt inden for nær fremtid. Sund og Bælt er blevet gjort opmærksomme 

på at dette planlagte dige - ifølge COWIs beregninger - ikke lever op til det pro-

jekterede sikringsniveau. 

I Københavns Havn er der adskillige broer samt slusen som har betydning for 

den hydrauliske modstand gennem havneløbet. Broerne er inkluderet i modellen 

enten som rørunderføringer eller bropiller afhængig af broens udformning. 

 

Figur 3-3 Udsnit af model omkring halvøen, i nederste højre hjørne ses et udsnit 

hvor forskellen i diskretisering af modellen er tydelig. 

Der er for højvande fra syd, som kan forekomme i dag, antaget en samlet varig-

hed af højvandet på 36 timer, hvor højvandet bygger op over 12 timer, dernæst 

holder sig på det maksimale niveau i 12 timer og sluttelig falder til normalt ni-

veau efter yderligere 12 timer. 

Nærværende analyse har som nævnt særlig fokus på Øresundsmotorvejen og 

Øresundsjernbanen på tværs af Amager og halvøen, herunder nedkørslen til 

tunnelen til Sverige. Derfor er modellen også yderligere detaljeret i disse områ-

der. Derudover har COWI i samarbejde med Øresundsforbindelsen gennemgået 
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anlæggene i marken for bedre at kunne beskrive og indsætte "svage punkter" i 

modellen. Disse observationer er yderligere beskrevet i [1]. 

Bropillerne for Øresundsbroen er i modellen blevet indlagt på samme måde som 

bropiller i inderhavnen. 
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4 Resultater 

I dette kapitel redegøres for de statistiske resultater for alle de anvendte retur-

perioder og årstal samt resultaterne for samtlige modelsimuleringer. Som tidli-

gere nævnt refererer de angivne koter tilbage til Køge (idet det er vandstands-

statistikken herfra der er anvendt som udgangspunkt for modelsimuleringerne). 

4.1 Statistik 

På Figur 4-1 er højvandsstatistikken for Køge vist i form af medianværdierne for 

årene 2017, 2050, 2100 og 2115 samt det øvre og nedre 68% konfidensinterval 

der afspejler den statistiske usikkerhed. På grafen kan det ses hvordan eksem-

pelvis vandstanden for en 1.000 års hændelse i år 2017 til år 2115 øges fra 385 

cm til 479 cm, altså næsten en meter. Dette skyldes de antagne klimafremskriv-

ninger. De angivne vandstande er som nævnt gældende for Køge og bliver brugt 

som input til den hydrauliske model. Denne model beregner da faldet i vand-

stand mod nord indtil stormfloden når frem til Øresundsforbindelsens anlæg på 

Amager. 

 

Figur 4-1 Graf over hvordan højvandsstatistikken ændrer sig over tid. Medianværdi-

erne er vist for referenceårene 2017, 2050, 2100 og 2115. Øvre og nedre 

68% konfidensintervaller er ligeledes vist som spredningen for det statisk-

ske udfald der er dækket i rapporten.  

 



 

 

     
 20  KLIMAVUDERINGER AF STORMFLOD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A102102/Documents/03 Project documents/Stormflod_ATR1.1/Rapport_Klimavurdering_Stormflod_ATR_1_1_rev3_20181022.docx 

De i Figur 4-1 viste vandstande i Køge er ligeledes angivet i tabelformat i Tabel 

4-1. Det fremgår af tabellen at mange af koterne ligger meget tæt på hinanden. 

Derfor er der som nævnt udvalgt 9 hændelser/koter (8 stk. fremadrettet samt 

1000 års returperiode 2017), markeret med rødt i tabellen, som er detaljeret si-

muleret med den hydrauliske model. Resultaterne for 1.000-årshændelsen i 

2017 er også tidligere beskrevet i [1]. På Figur 4-2 ses en grafisk fremstilling af 

såvel de 9 koter, der er udvalgt til de hydrauliske simuleringer samt de øvrige 

mellemliggende koter. Det ses at de 9 udvalgte koter generelt giver en god 

dækning af det samlede kote interval, og at de ikke mindst på tilfredsstillende 

vis dækker de højest forekommende vandstandskoter. 
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Tabel 4-1 Liste over alle de statiske vandstande som er omfattet af rapporten. De 

linjer som er farvet røde er simuleret hydraulisk med MIKE21. Værdierne 

for øvre 90% interval er listet i nedenstående tabel, men ikke berørt yder-

ligere i rapporten.  

Rang 
Reference år 
[års tal] 

Gentagelses-
periode [år] 

Konfidensinterval Kote i Køge [m] 

1 2017 1.000 Median 385 

2 2025 1.000 Median 388 

3 2050 1.000 Median 398 

4 2017 2.000 Median 427 

5 2080 1.000 Median 429 

6 2025 2.000 Median 430 

7 2050 2.000 Median 441 

8 2017 1.000 Øvre 68% 452 

9 2025 1.000 Øvre 68% 455 

10 2050 1.000 Øvre 68% 466 

11 2080 2.000 Median 471 

12 2115 1.000 Median 479 

13 2080 1.000 Øvre 68% 502 

 2017 1.000 Øvre 90% 503 

 2025 1.000 Øvre 90% 506 

14 2017 2.000 Øvre 68% 513 

15 2025 2.000 Øvre 68% 516 

 2050 1.000 Øvre 90% 517 

16 2115 2.000 Median 522 

17 2017 10.000 Median 524 

18 2050 2.000 Øvre 68% 527 

19 2025 10.000 Median 527 

20 2050 10.000 Median 537 

21 2080 2.000 Øvre 68% 562 

22 2115 1.000 Øvre 68% 568 

23 2080 10.000 Median 568 

 2017 2.000 Øvre 90% 581 

 2025 2.000 Øvre 90% 584 

 2050 2.000 Øvre 90% 594 

24 2115 10.000 Median 621 

25 2115 2.000 Øvre 68% 627 

 2115 1.000 Øvre 90% 644 

26 2017 10.000 Øvre 68% 655 

27 2025 10.000 Øvre 68% 658 

28 2050 10.000 Øvre 68% 668 

29 2080 10.000 Øvre 68% 703 

 2115 2.000 Øvre 90% 712 

 2017 10.000 Øvre 90% 759 

 2025 10.000 Øvre 90% 762 

30 2115 10.000 Øvre 68% 764 

 2050 10.000 Øvre 90% 773 

 2115 10.000 Øvre 90% 877 
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Figur 4-2 Grafisk visning af udvalgte koter til hydraulisk modellering. De røde cirkler 

viser de vandstandskoter der efterfølgende er benyttet til de hydrauliske 

simuleringer. 

4.2 Hydraulisk model  

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for resultaterne fra de 9 modelsimu-

leringer i dette studie samt overordnede konklusioner herpå. 

I den hydrauliske model er bropillerne for Øresundsbroen blevet indarbejdet for 

at vurdere hvilken effekt disse har på modelresultaterne. Simuleringerne viser at 

opstuvningen foran bropillerne ved forskellige hændelser er mindre end 10 cm 

ved de enkelte bropiller. Påvirkningen af denne opstuvning kan derfor således 

negligeres i områder nær Amager. Derved bekræfter simuleringerne forhånds-

forventningen om at bropillerne ikke har nogen nævneværdig indflydelse på de 

simulerede vandstande nær land. Dermed kan også tidligere simuleringer uden 

bropillerne sammenlignes direkte med simuleringerne i dette studie. 

4.2.1 Risiko for oversvømmelse af bane og tunnel 

I den foregående undersøgelse i [1] vedrørende risiko for oversvømmelse af 

Øresundsforbindelsens landanlæg med klimaet i dag (altså uden at tage højde 

for fremtidige klimaændringer) har det vist sig, at særligt tre lokaliteter er vig-

tige til at beskrive risici for anlæggene. På Figur 4-3 er disse lokaliteter skitseret 

med retningspile, som indikerer hvordan en stormflod kan brede sig over land til 

anlæggene. Ved Kalveboderne og Syd for lufthavnen vil en stormflod med en re-

lativ lav (dvs. hyppig) returperiode oversvømme de lokale diger og derefter ud-

brede sig til anlæggene over land. Nord for lufthavnen er digerne højere og der-

for vil digerne oversvømmes sjældnere (altså først ved en højere gentagelsespe-

riode), men der er risiko for at vandet vil løbe direkte ned i tunnellen, såfremt 
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digerne her oversvømmes. Det skal bemærkes, at selvom digerne nord for luft-

havnen ikke oversvømmes ved en helt så hyppig returperiode, har beregnin-

gerne i [1] vist, at vandet kan løbe ned i tunnelen selv ved en relativ lav retur-

periode, via oversvømmelsen af lufthavnsarealet og anlæggende på land, se ne-

denfor.  

På Figur 4-3 er resultaterne vist uden bølgepåvirkning, dvs. herunder at digerne 

ikke eroderer delvist i forbindelse med bølgepåvirkningen, og/eller bølgeoverskyl 

ikke udgør er problem. Som nævnt er det nødvendigt ved sikring af kystnære 

konstruktioner også at vurdere og tillægge bølgepåvirkningen på de beregnede 

stormflodskoter. Delvist nedbrydning af diget pga. bølgepåvirkning lokalt kan 

betyde risiko for at digerne nord for tunnelnedgangen heller ikke vil kunne mod-

stå en 1.000 års stormflod i 2017. Hvis digerne tilsvarende længere mod syd 

delvist eroderes pga. bølger kan stormfloden tilsvarende bevæge sig mod an-

læggene via lufthavnen ved en hyppigere hændelse. Risiko for bølgepåvirkning 

lokalt er nærmere beskrevet i [2]. 

 

Figur 4-3 Udbredelsen af 1.000 års stormflod i 2017. Pilene indikerer hvilken vej 

stormfloden udbreder sig inden den rammer anlæggene på Amager. 

Stormfloden udbredes henover land både fra øst ved Kalveboderne (hvor 

de lokale diger oversvømmes) og fra syd (hvor digerne syd for lufthavnen 

oversvømmes). Digerne nord for tunnelportalen er høje nok til at beskytte 

anlæggene ved en 1.000 års hændelse i 2017, med den antagelse at di-

gerne ikke eroderer delvist væk pga. bølger, og/eller at overskyl ikke fore-

kommer i en sådan grad at det truer anlæggene. Risiko for bølgepåvirk-

ning er yderligere er beskrevet i [2]. 

 

I Tabel 4-2 beskrives resultaterne fra det indledende studie som viser hvilke lo-

kale vandstande ved henholdsvis Kalveboderne, syd for lufthavnen og nord for 

tunnelen, som giver en risiko for Øresundforbindelsens anlæg. Koterne lokalt 

ved Kalveboderne og syd for lufthavnen er angivet, når stormfloden har risiko 

for at oversvømme anlæggene, inkl. selve tunnelen via det sydlige område, se * 
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i Tabel 4-2. Selve digerne oversvømmes lokalt ved en lavere kote, dog uden ri-

siko for Øresundsforbindelsens anlæg.  

De beskrevne koter og gentagelsesperioder i Tabel 4-2 er igen gældende for en 

situation uden tillæg af bølgepåvirkning, jf. tidligere beskrivelser heraf. Resulta-

terne af de tidligere udførte stormflodsberegninger viser bl.a følgende:  

Stormflod under kote +3 meter i Køge vil ikke betyde risiko for oversvømmelse 

af Øresundsforbindelsens anlæg (bølgepåvirkning ikke medregnet). Ved storm-

flod over kote +3 meter ved Køge begynder det at blive kritisk for Øresundsfor-

bindelsen, se tabel nedenfor.  

 

Jernbanen og motorvejen har, som det ses, risiko for at blive oversvømmet 

ved en ~900 års hændelse (median) med dagens klima, -mens tunnelpor-

talen ligeledes med dagens klima kan blive oversvømmet ved en ~1.300 

års hændelse (median), via områder syd herfor og via landanlægget. Over-

svømmelse af tunnelen via digerne nord for tunnelen vil kunne ske ved en 

4.400 års hændelse (median) ved dagens klima (2017). Det understreges, at 

disse hændelser kun er gældende, hvis de eksisterende diger er designet såle-

des at de ikke lider skade fra bølger under stormen, og/eller ikke eroderer del-

vist væk og dermed giver en mindre beskyttelse. Desuden at overskyl fra bølger 

ikke løber til anlægget i kritiske mængder og dermed kan skade anlæggene. I 

praksis kan en stormflod af høj styrke med tilsvarende bølger som nævnt for-

ventes at yde en kraftig påvirkning på kystsikringen, og en vurdering af kystsik-

ringens modstandskraft og styrke overfor bølgepåvirkning skal derfor fastlægges 

lokalt for den enkelte berørte lokalitet, for at kunne fastlægge det samlede reelle 

sikringsniveau. Risiko for bølgepåvirkning lokalt i området ved tunnelportalen er 

nærmere beskrevet i [2]. 

Tabel 4-2 Lokale vandstandskoter med risiko for oversvømmelse af Øresundsforbin-

delsens anlæg i dag (median, uden bølger). For koten 367 cm i Køge (en 

900 års-hændelse) er der risiko for at jernbanen og motorvejen, men ikke 

tunnelportalen, vil blive oversvømmet. For koten 393 cm (en 1.300 års 

hændelse) er der risiko for oversvømmelse af tunnelen via områder syd 

herfor. For koten 475 cm i Køge (en 4.400 års hændelse) er der risiko for 

oversvømmelse heraf via områderne nord for denne.  

Lokalitet Kote i Køge [cm] Lokal kote [cm] Gentagelsesperiode i år 

2017 [år] 

Kalveboderne  367 330 900 

Syd for lufthavnen*  

Tunnelen, via syd * 

367 

393 

247 

273 

900 

1.300 

Nord for tunnelen 475 300 4.400 

 

Gentagelsesperioder for risiko for oversvømmelse af henholdsvis jernbanen og 

tunnelportalen for årene 2017, 2025 samt 2050 fremgår af Tabel 4-3.  
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Tabel 4-3 Median gentagelsesperiode, for årene 2017, 2025 samt 2050, for den hændelse 

der netop vil medføre oversvømmelse af jernbanen henholdsvis tunnelportalen (uden bøl-

ger). 

Lokalitet Kote i Køge [m] Gentagelses-

periode i 

2017 [år] 

Gentagelses-

periode i 

2025 [år] 

Gentagelses-

periode i 

2050 [år] 

Jernbanen 3,67 900 800 700 

Tunnelportalen 3,93 1.300 1.100 900 

 

I Tabel 4-4 ses resultaterne for vandstanden for de tre lokaliteter. Det ses at der 

for alle simuleringerne sker en overskridelse af den kritiske kote lokalt ved Kal-

veboderne og syd for lufthavnen. Ved en 1.000 års hændelse i dag er der som 

nævnt kun risiko for at motorvejen og jernbanen bliver oversvømmet. Ved 

sjældnere hændelser er der risiko for at tunnelen ligeledes bliver oversvømmet. 

Digerne nord for lufthavnen bliver ikke oversvømmet ved en 1.000 og 2.000 

årshændelse i 2017 og 2025, under forudsætning af at konstruktionen kan mod-

stå bølgernes påvirkning. Ved en 1.000 års hændelse i 2115 og en 10.000 års-

hændelse i år 2025 er der risiko for at disse diger mod nord bliver oversvømmet. 

For en 10.000 års hændelse efter 2025 oversvømmes diget nord for tunnelen og 

denne vil således blive oversvømmet herfra, selv hvis man har beskyttet sig ved 

andre kyststrækninger. 

Tabel 4-4 Vandstandskoter fra de hydrauliske simuleringer for særligt udvalgte loka-

liteter med betydning for Øresundsforbindelsens anlæg. Kritiske koter for 

de tre lokaliteter fremgår af Tabel 4-2. De simulerede koter der overskrider 

de kritiske koter for hver enkelt lokalitet er angivet med fed skrift (uden 

bølger). 

Gentagel-

ses peri-

ode [år] 

Reference 

år [års 

tal] 

Konfiden-

sinterval 

Kote i 

Køge 

[cm] 

Kote Nord 

for tunnellen 

[cm] 

Kote syd 

for luft-

havnen 

[cm] 

Kote i 

Kalvebo-

derne 

[cm]  

1.000 2017 Median 385 196 265 351 

2.000 2025 Median 430 226 313 368 

1.000 2115 Median 479 305 376 434 

10.000 2025 Median 527 302 394 468 

10.000 2080 Median 568 351 436 509 

10.000 2115 Median 621 414 493 564 

10.000 2050 Øvre 68% 668 426 519 601 

10.000 2080 Øvre 68% 703 468 556 638 

10.000 2115 Øvre 68% 764 543 622 700 

 

I Tabel 4-5 nedenfor ses hvornår vandet, ifølge modellen, vil nå frem til hen-

holdsvis jernbanen og tunnelportalen. For koter ≤522 cm, i Køge, ses det at 

stormfloden skal passere den maksimale vandstand førend der er risiko for over-

svømmelse af jernbane og tunnel. For de resterende simuleringer er der risiko 

for vand på jernbane og i tunnellen inden stormfloden har nået sin maksimale 

vandstand i Køge. 
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Tabel 4-5 Tal for hvor mange timer stormfloden skal vare førend jernbane og tunnel 

bliver oversvømmet. I simuleringen er de første 12 timer opbygning, der-

næst 12 timer med maksimal vandstandskote (uden bølger).  

Genta-

gelses 

periode 

[år] 

Refe-

rence 

år [års 

tal] 

Konfiden-

sinterval 

Kote i 

Køge [m] 

Antal timer 

før risiko 

for vand 

på skin-

nerne 

[tt:mm]  

Antal timer før 

vandet når 

toppunktet in-

den tunnel 

nedgangen 

[tt:mm] 

Antal timer 

før risiko for 

vand i tun-

nellen 

[tt:mm] 

1.000 2017 Median 385 16:00 - - 

2.000 2025 Median 429 14:00 14:30 15:00 

1.000 2115 Median 476 12:30 13:00 13:30 

10.000 2025 Median 522 12:00 12:20 12:40 

10.000 2080 Median 562 10:50 11:10 11:40 

10.000 2115 Median 613 09:40 10:10 10:40 

10.000 2050 Øvre 68% 660 09:30 10:00 10:30 

10.000 2080 Øvre 68% 693 08:50 09:20 09:50 

10.000 2115 Øvre 68% 752 08:00 08:20 08:40 

 

Som tidligere nævnt øges risikoen for at jernbanen og tunnelen bliver oversvøm-

met over tid grundet øgede klimaforandringerne. På Figur 4-4 ses hvordan den 

akkumulerede sandsynlighed for at jernbanen eller tunnelen bliver oversvømmet 

mindst én gang inden et givent år. Som eksempel ses det at der i år 2040 vil 

være 2 % risiko for at tunnellen vil have været oversvømmet mindst én gang i 

perioden fra 2017 - 2040, mens der vil være 3 % sandsynlighed for at jernba-

nen vil have været oversvømmet mindst en gang i samme periode. Tilsvarende 

vil der være 12 % sandsynlighed for at tunnelen vil have været oversvømmet 

mindst én gang i perioden 2017 - 2115 og 15 % risiko for at jernbanen vil være 

oversvømmet mindst en gang i perioden.  

Der vil således være 15% sandsynlighed for at der én gang har optrådt en 

stormflod på 3,93 m i Køge i perioden fra 2017 - 2115. Sandsynligheden for at 

en stormflod på 3,93 m optræder er større i år 2115 end år 2017 grundet klima-

ændringerne. Hvis digerne eroderer delvist væk ved stormflodshændelserne er 

risikoen tilsvarende større for at tunnellen bliver oversvømmet mindst én gang i 

den angivne periode, se [2]. 
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Figur 4-4 Sandsynlighed for oversvømmelse af jernbane eller tunnel minimum én 

gang i perioden fra 2017 til et givent år i fremtiden. 

4.3 Oversvømmelsesresultater  

I dette kapitel er, for de 9 nævnte simuleringer, udvalgte oversvømmelsesresul-

tater vist som den maksimale udbredelse af stormfloden. Det ses, som også an-

givet ovenfor, at alle resultaterne viser en oversvømmelse af jernbanen og mo-

torvejen. Tunnelen bliver i modelsimuleringerne oversvømmet ved alle de mo-

dellerede hændelser sjældnere end en 1.000 års hændelse i dag. Dette sker 

først via oversvømmelser af områder syd for selve landanlægget, senere ved di-

rekte oversvømmelse fra områder umiddelbart omkring og nord for tunnelen. 

For simuleringer med en stormflod ≤527 cm i Køge er der vidst et udklip om-

kring tunnelen, ved sjældnere hændelser er stort set hele Amager oversvøm-

met.  

De røde prikker på de følgende figurer med simuleret oversvømmelse henviser 

til de lokaliteter henholdsvis syd for lufthavnen og umiddelbart nord for tunne-

len, der er angivet i Tabel 4-4. 

På nedenstående figurer er resultaterne som tidligere vist med den forudsæt-

ning, at digerne kan modstå bølgernes påvirkning. Dvs. at digerne ikke eroderer 

delvist i forbindelse med bølgepåvirkningen, og/eller bølgeoverskyl er ikke så 

markant, at dette udgør er problem. Hvis digerne eroderer delvist væk under en 

stormflod vil udbredelsen være større. Risiko for bølgepåvirkning er nærmere 

beskrevet i [2].  
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Figur 4-5 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 1.000 år, referenceår 2017, konfidensinterval median. 

 

 

Figur 4-6 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 2.000 år, referenceår 2025, konfidensinterval median. 
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Figur 4-7 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 1.000 år, referenceår 2115, konfidensinterval median. 

 

 

Figur 4-8 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2025, konfidensinterval median. 
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Figur 4-9 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2080, konfidensinterval median. 

 

 

Figur 4-10 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2115, konfidensinterval median. 

 

 

Figur 4-11 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2050, konfidensinterval øvre 68%. 
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Figur 4-12 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2080, konfidensinterval øvre 68%. 

 

 

Figur 4-13 Maksimal vandstand ved en stormflodsoversvømmelse med gentagelsespe-

riode 10.000 år, referenceår 2115, konfidensinterval øvre 68%. 

4.4 Mulige indsatsområder langs Amagers kyst i 
forhold til Øresundsforbindelsen 

Indeværende afsnit omhandler udelukkende stormfloder fra syd. Terrænkoterne, 

som er angivet på kortene vist nedenfor, er trukket ud af SDFE's terræn model 

for Danmark fra 2015. Koten er fundet som den maksimale kote i delområdet 

svarende til digekronen eller lignende inden for en radius af 50 m. Visse steder 

er dette redigeret manuelt i tilfælde af et enkeltstående højt punkt inden for 

denne radius, som dermed ikke er repræsentativt for kystbeskyttelsen. Ved tre 

af punkterne omkring tunnelmundingen er der angivet 2 terræn koter, den la-

vest angivne kote er toppen af diget foran Kastrup Digevej, og den højest an-

givne kote indikerer toppen af diget eller terrænet bagved Kastrup Digevej.  

I forhold til oversvømmelser af Øresundsforbindelsens anlæg over land er, som 

beskrevet tidligere, de mest kritiske lokaliteter langs kysten dels syd for lufthav-

nen, og ved Kalveboderne lige syd for Sjællandsbroen. Derudover er der risiko 
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for at tunnelen bliver oversvømmet når koter for digerne omkring tunnelen bli-

ver overskredet. Hvis risikoen for oversvømmelser fra lavtliggende kystområder 

mindskes ved at forhøje kystnære diger tæt ved Øresundsforbindelsens anlæg, 

kan en stormflod stadig udbrede sig henover land og udgøre en risiko for anlæg-

gende, primært sydfra gennem Dragør og Tårnby Kommune. De kommende 9 

kort viser dels den simulerede stormflodskote lokalt langs Amagers kyst ved for-

skellige hændelser, dels koten på kystnære diger eller højeste terrænkoter som 

afskærmer for stormflod. Der er udvalgt gentagelsesperioderne 1.000, 2.000 og 

10.000 år, samt årene 2017, 2025 og 2050, som er de events, som vil være de 

mest nærliggende at reagere på i forhold til etablering af evt. afværgeforanstalt-

ninger. 

Forskellen mellem stormflodskoterne og terrænkoterne giver en indikation på 

hvor meget man skal hæve digerne for at sikre at vandet ikke kan trænge ind 

over land. Hvis der planlægges at etablere kystnære diger, bør det som nævnt 

altid undersøges hvor stor en betydning bølgepåvirkning kan lave lokalt på de 

enkelte lokaliteter. Bidraget for bølger er således ikke inkluderet i de følgende fi-

gurer. Øresundskonsortiet har for eksempel oplyst at digerne nord for tunnel-

nedgangen delvist består af løst jord, dermed kan der være risiko for at digerne 

delvist kan blive skyllet væk/eroderet før end havvandstanden når digekronen.  

Som angivet i indledningen undersøges særligt hvad bølgerne kan betyde for-

hold til digerne helt lokalt i området omkring tunnelmundingen. I forhold til vur-

dering heraf er der tilsvarende udtrukket koter mht. de simulerede havvand-

standskoter og topografi på relevante lokaliteter i disse områder. Der henvises 

til rapport vedrørende bølger [2], hvor betydningen heraf er beskrevet. 
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Figur 4-14 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 1.000 år og referenceår 2017 (uden bølger) 
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Figur 4-15 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 1.000 år og referenceår 2025 (uden bølger) 
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Figur 4-16 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 1.000 år og referenceår 2050 (uden bølger) 
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Figur 4-17 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 2.000 år og referenceår 2017 (uden bølger) 
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Figur 4-18 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 2.000 år og referenceår 2025 (uden bølger) 
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Figur 4-19 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 2.000 år og referenceår 2050 (uden bølger) 
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Figur 4-20 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 10.000 år og referenceår 2017 (uden bølger) 
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Figur 4-21 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 10.000 år og referenceår 2025 (uden bølger) 
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Figur 4-22 Simulerede stormflodskoter (median) samt terrænkoter for en stormflod 

med gentagelsesperiode 10.000 år og referenceår 2050 (uden bølger) 

4.5 Stormfloder fra Nord 

Stormfloder fra nord medfører ikke nogen direkte risiko for at oversvømme tun-

nellen eller jernbanen på Amager. Dette skyldes at den hydrauliske modstand 

gennem Kattegat og Øresund er så stor at stormfloder fra nord vil miste for me-

get energi og dermed er vandstandskoterne lavere end koterne for digerne nord 

for tunnellen. 
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Ved en 10.000 års hændelse i 2115 kommer stormfloden fra nord op på 2,60 m 

over daglig vande. De laveste punkter på digerne nord for tunnellen er ca. 3,00 

m. Modsat stormfloder fra syd vil en nordenvind imidlertid kunne skabe meget 

høje bølger direkte mod digerne eftersom vinden kommer direkte mod digerne, 

og der er et langt åbent vandspejl mod nord foran digerne. Derfor kan der være 

risiko for at bølgeskvulp kan skylle henover, og i værste fald beskadige, digerne. 

Disse problematikker behandles som nævnt i rapport [2]. 
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Bilag 4. Fotos af lokaliteten – Planlægning af kystsikring på Kastrup Digevej 13. 

 

Foto 1 Kastrup Digevej mod vest 

 

Foto 2 Projektområdet mod Øresundsmotorvejen (mod øst) 



 

Foto 3 Kastrup Digevej mod øst 

 

Foto 4 Projektområdet set i østlig retning 



 

Foto 5 Projektområdet set i vestlig retning 

 

Foto 6 Kastrup Digevej set mod øst 



 

Foto 7 Portalbygning og Kastrup Digevej (mod øst) 

 

Foto 8 Portalbygning 
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Kystsikring, Kastrup Halvø 

 

 

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt. 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og 

med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Øresundstunnelåbningen ved Kastrup samt tunnelåbningens portalbygning 
skal beskyttes mod oversvømmelser, som kan opstå ved stormflod med en 

gentagelsesperiode på 10.000 år. Derfor planlægges etablering af en 

beskyttelse i form af jordvold. Skitsering af projektet er vist nedenfor.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

  

Jordvolden vil have en længde på ca. 900 -1000 m. Jordvolden skal være op 

til 3,5 m i højden over terrænniveau. Bredden vil være på ca. 12 m. Volden 
bygges op med kl. 0/1 jord i kernen, moræne af god kvalitet for at sikre 

optimal stabilitet, med et lag sand/grus for yderligere stabilisering, og 

afsluttes med fyldjord (kl. 0/1) og stenkastning mod havet.  

I hver ende af kystbeskyttelsesanlægget etableres en rampe i forlængelse af 

volden. Ramperne etableres ligeledes som volde, men hvorpå der etableres 
en kørevej der fører hen over hver rampe (se snit i bilag 1). Som 

erosionsbeskyttelse mod havet, færdiggøres volden med en stenkastning af 

300-500 mm sprængt sten på overfladen vendende mod havet. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

Volden etableres med en hældning på 1:1,8 på begge sider, dog vil der i 

tværsnit A-A jf. bilag 1 være en hældning på 1:10. 

Se bilag 1 (1a-1c) for tegninger af opbygningen af volden, for tre tværsnit 

samt placering af volden. 

Bilag 2: Rapport vedr. dimensionering af volden. 

Bilag 3: Analyse af stormflodsscenarier. 

Bilag 4: Fotos af projektområdets nuværende forhold. 

Anlægsfasen 

Anlægsfasen vil blive delt op i to etaper (hhv. phase 1 og 2 på bilag 1), hvor 

etape 1 omfatter etablering af ramperne, herunder pålægning af asfalt. Etape 
2 omfatter den endelige opbygning af volden til den dimensionerede 

totalhøjde. Etape 1 igangsættes i 2022 og etape 2 i 2023. 

I anlægsfasen vil de primære aktiviteter være til- og frakørsel af lastbiler med 
materialer, hvor der forventes op til 5 lastbiler pr. time, i hverdage i 

tidsrummet kl. 7-18, samt drift af gravemaskine og dumper til at opbygge 

volden. Anlægsperioden er planlagt at vare 3-4 måneder. 

Jorden kan blive oplagret midlertidigt på pladsen, imens volden opbygges, og 

jorden vil blive indbygget løbende. Der planlægges to midlertidige områder til 

oplag af jord, som er vist på nedenstående figur (røde cirkler). 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

 

Der vil være lys tilknyttet pladsen under anlægsarbejdet, som vil lyse nedad 

for ikke at genere fly- og skibstrafik. 

Driftsfasen 

Da der er tale om etablering af en jordvold, der fungerer som kystsikring, er 
der ikke udledninger forbundet med driftsfasen. I stedet vil driftsfasen bestå 

af årlige eftersyn og lettere vedligehold af beplantning. 

Regnvand vil blive afledt som for de eksisterende forhold, hvor vandet 

nedsives i grøfter. 

Navn, adresse, telefonnr. 

og e-mail på bygherre 

Øresundsbroen 

v. Christian Tolstrup 

Kalkbrottsgatan 141,  
Limhamn Postadress: Box 4278, 203 14 Malmö 

Tlf. +45 33 41 61 75 /mobil +45 20 16 61 35 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

Navn, adresse, telefonnr. 

og e-mail på bygherres 

kontaktperson 

Ali-Al Jaberi 

AFRY 

Tlf. 3188 5544 
Mail: ali.al-jaberi@afry.com 

 
  

 

  

Projektets adresse, 

matr.nr. og ejerlav.  

Kystsikringen projekteres på adressen Kastrup Digevej 13, 2770 Kastrup, 

placeret mellem Kastrup Digevej og Øresundsmotorvejen, 
på matr.nr. 139, Maglebylille By, Kastrup og matr.nr. 140, Maglebylille By, 

Tårnby. 

 
  

Projektet berører 

følgende kommune eller 

kommuner 
(omfatter såvel den eller 

de kommuner, som 
projektet er placeret i, 

som den eller de 

kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af 

projektet) 

Tårnby Kommune 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

Oversigtskort i målestok 

1:50.000 (målestok skal 

angives).  
 

Projektets placering vist 
med blå. 

 

  

Kortbilag i målestok 

1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 

anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 

strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 

1:5.000 - 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

  
 

Se bilag 1 for tværsnit A-A, B-B og C-C. 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på 

bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer 

og programmer og 

konkrete projekter 
(VVM). 

 X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 

Angiv punktet på bilag 1: 
 

 

 
 

Er projektet opført på 
bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer 

X  10. INFRASTRUKTURPROJEKTER 
k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime 

vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 

 
 

 
Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden) 

og programmer og af 

konkrete projekter 

(VVM). 

som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, 

dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner 

til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og 
genopførelse af sådanne anlæg. 

 
  

 

 
 

Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke 
er ejer af de arealer, 

som projektet omfatter 
angives navn og 

adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

 
Ikke relevant 

 
 

2. Arealanvendelse 
efter projektets 

realisering 

  Kystsikring, ingen adgang for offentligheden. 
 

Jordvoldens fodaftryk er ca. 12.000 m2. 

 
 

Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 

- 
 

 

Det fremtidige samlede 

befæstede areal i m2 

Nye arealer, som 

befæstes ved projektet 

i m2 

1.476 m2 asfalt 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 

udformning 

 Se bilag 1 
 

 

Er der behov for 
grundvandssænkning i 

forbindelse med 
projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning ifm. 
anlægsarbejdet. 

 
 

 

Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 

eller m2 

- 
 

  

Projektets bebyggede 
areal i m2 

Det samlede grundareal for projektet er ca. 12.000 m2. 
 

 
  

Projektets nye 

befæstede areal i m2 

 
 

  

Projektets samlede 

bygningsmasse i m3 

Samlede volumen af volden er ca. 37.000 m3. 
  

Projektets maksimale 

bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget 

af eventuelle 
nedrivningsarbejder i 

forbindelse med 
projektet 

Voldens får en maksimal højde på 3,5 meter over nuværende 
terræn. 

 

Der vil ikke være nedrivningsarbejde forud ifm. projektet. 

 
  

4. Projektets behov for 

råstoffer i 
anlægsperioden 

     

Råstofforbrug i 

anlægsperioden på 
type og mængde: 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

Vandmængde i 
anlægsperioden 

Ingen 
 

Affaldstype og 

mængder i 
anlægsperioden 

Følgende råstoffer og mængder anvendes på konstruktionen: 

- Fyldjord: 11550 m3 

- Moræne: 10630 m3 

- Sten: 3550 m3 

- Sand: 1900 m3 

 

Spildevand til 
renseanlæg i 

anlægsperioden 

Asfaltbelægninger i forbindelse med arealerne hvor der er bil-
trafik:  

- Asfalt: 9500 m3 

 
Der planlægges ikke anvendelse af vand eller generering af 

affald ifm. anlægsperioden. 
 

Overfladevand vil blive ledt til grøft langs med Kastrup Digevej 
og Øresundsmotorvejen, hvor det nedsives. Dette adskiller sig 

ikke fra de eksisterende forhold i projektområdet. 

 

 

Spildevand med direkte 

udledning til vandløb, 

søer, hav i 

anlægsperioden 

Ikke relevant 
 

Håndtering af regnvand 

i anlægsperioden 

Anlægsperioden 

angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Ikke relevant 

 
 

Anlægsperioden vil blive delt i to etaper (phase 1 og 2 jf. 

tegninger), hvor etape 1 igangsættes i 2022 og etape 2 
igangsættes i 2023. Anlægsperioden forventes, for hver etape, 

at vare 3-4 måneder. 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

5. Projektets kapacitet 
for så vidt angår flow 

ind og ud samt 
angivelse af placering 

og opbevaring på 

kortbilag af 
råstoffet/produktet i 

driftsfasen: 

 Der er tale om et permanent voldanlæg til kystsikring, hvor der 
ikke vil være flow ind og ud af projektet, når etableringen er 

færdig. 
 

Råstoffer er ikke relevante i driftsfasen. 

 
Ingen mellemprodukter eller færdigvarer. 

 
Intet vandforbrug i driftsfasen. 

  

Råstoffer – type og 

mængde i driftsfasen 
 

Mellemprodukter – type 
og mængde i 

driftsfasen 

Ikke relevant, se ovenfor 
 

  

 
Ikke relevant, se ovenfor 

 
  

Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 

Ikke relevant, se ovenfor   

 

Vandmængde i 
driftsfasen 

Ikke relevant, se ovenfor   

6. Affaldstype og årlige 

mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

  Ikke relevant, se ovenfor   

Farligt affald: Ikke relevant, se ovenfor 
 

Andet affald: Ikke relevant, se ovenfor 
 

Spildevand til 

renseanlæg: 

 
 

Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, 

sø, hav: 

Projektet generer ikke spildevand. Regnvand vil blive håndteret 
som ved eksisterende forhold, se ovenfor 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

Håndtering af 
regnvand: 

Ikke relevant 
 

7. Forudsætter 

projektet etablering af 
selvstændig 

vandforsyning?  

 
X - 

 
 

8. Er projektet eller 

dele af projektet 

omfattet af 
standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse
? 

 
x - 

 
 

9. Vil projektet kunne 

overholde alle de 
angivne standardvilkår 

eller krav i 
branchebekendtgørelse

? 

 
 N/A 

 
  
 

10. Er projektet eller 
dele af projektet 

omfattet af BREF-

dokumenter? 

 
X Nej   

11. Vil projektet kunne 

overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

x 
 

Se pkt. 10 
  

12. Er projektet eller 

dele af projektet 
omfattet af BAT-

konklusioner? 

X 
 

Se pkt. 10 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

X 
 

Se pkt. 10 
  

14. Er projektet 
omfattet af en eller 

flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 

bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte 

støjgrænser? 

X 
 

Vejledning, ekstern støj fra virksomheder, 1984 (vurderes dog 
ikke relevant, da der ikke er en regulær drift forbundet med 

jordvolden) 
 

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 
844, 23. juni 2017 (ifm. anlægsarbejdet) 

 

 

 
 

15. Vil anlægsarbejdet 

kunne overholde de 

eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

X 
 

I anlægsfasen kan der være påvirkninger i form af støj og trafik 

fra kørsel med lastbiler med materialer og entreprenørmaskiner. 

En række maskiner vil være underlagt lovkrav om maksimal 
støjudsendelse for maskiner til arbejde i det fri.  

Trafikken forventes ikke at blive påvirket af lastbilskørslen til og 

fra projektområdet.  

Da der er stor afstand til støjfølsomme naboer (min. 600 meter 

til nærmeste bolig), forventes der ikke at opstå støjgener i 
projektets omgivelser som følge af 5 lastbiler pr. dag og 

entreprenørmaskiner på området. 

 
Midlertidige støjende aktiviteter vil blive anmeldt i henhold til 

reglerne herfor, jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (844 af 
23/06/2017). Støjende aktiviteter vil ske indenfor normal 

arbejdstid i henhold til Tårnby Kommunes forskrift for støj og 
støv for bygge- og anlægsarbejde: 

https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-

st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-

 
 

https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-
tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf 

 

 

16. Vil det samlede 

anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde 
de vejledende 

grænseværdier for støj 
og vibrationer? 

X 
 

   

17. Er projektet 

omfattet af 
Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 

luftforurening? 

 
x  

 

 
 

 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 

vejledende 

grænseværdier for 
luftforurening? 

X 
 

Ingen væsentlige emissioner som følge af anlægsarbejdet.  
 

 

  

19. Vil det samlede 
projekt, når 

anlægsarbejdet er 

udført, kunne overholde 
de vejledende 

grænseværdier for 
luftforurening? 

Såfremt der allerede 

foreligger oplysninger 

X 
 

 Ikke relevant. 
  

https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

om de indvirkninger, 
projektet kan forventes 

at få på miljøet som 
følge af den forventede 

luftforurening, 

medsendes disse 
oplysninger. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 
X Eventuelle støvgener ifm. anlægsarbejdet vil blive afværget ved 

vanding eller lign. I driftsfasen vil der ikke være risiko for 

påvirkning med diffust støv i omgivelserne. 

 
 

I anlægsperioden? 
 

X  
 

 

I driftsfasen? 
 

X  
  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

 
X    

I anlægsperioden? 
 

X Der vil ikke være lugtemission fra anlægsfasen. 
 

 
 
 

I driftsfasen? 
 

X Ikke relevant. 
 

  

22. Vil projektet som 
følge af projektet have 

behov for belysning 

som i aften og 
nattetimer vil kunne 

oplyse naboarealer og 
omgivelserne 

 
X Under anlægsarbejdet vil belysningen pege mod vejen hvor 

arbejdet foregår med retning ned ad, og kan dermed ikke 

blinde fly eller skibe. 

 
 

  

I anlægsperioden? 
 

X Ingen belysning i driftsfasen. 

 

 

  

I driftsfasen? 
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Myndighedsvur

dering 

Projektets 

karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

23. Er projektet 
omfattet af 

risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. 

april 2016? 

 
x    

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne

j 

Tekst 
 

24. Kan projektet 

rummes inden for 
lokalplanens generelle 

formål? 

  
Ikke relevant. 

 
 

25. Forudsætter 
projektet dispensation 

fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 
X Jf. data på arealinfo.dk er der ikke strandbeskyttelseslinje på 

strækningen, hvor projektet placeres. 

 
 

26. Indebærer 

projektet behov for at 
begrænse anvendelsen 

af naboarealer? 

 
X  

 
 

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 

anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
X  

 
 



  

Kystsikring, Kastrup Halvø 

 

 

 

17 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

28. Er projektet tænkt 

placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

X 
 

Projektet er placeret i et område, hvor der allerede er bebygget og tæt 

på Kastrup Lufthavn, og projektet vurderes derfor ikke at medføre en 

væsentlig visuel påvirkning. 

 

 
 

29. Forudsætter 
projektet rydning af 

skov? (skov er et 
bevokset areal med 

træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt 

tidsrum ville danne 

sluttet skov af 
højstammede træer, og 

arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m 

bredt.) 

 
X Ikke skov i nærheden. 

 
 

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder 

for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 
X Jævnfør arealinfo.dk 

 
 

31. Afstanden fra 

projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede 

naturtype i henhold til 

naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 

 
 390 m til § 3 beskyttet sø, vest for projektområdet. 

 
 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i 

givet fald hvilke? 

 
X Der er ikke forekomst af beskyttede arter i projektområdet (nærmeste er 

en svartbag, ca. 300 meter fra kysten i nordøstlig retning). 

 

Kilde: Danmarks Miljøportal, http://naturdata.miljoeportal.dk/ 

 

 
 

http://naturdata.miljoeportal.dk/
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

 
 

 

33. Afstanden fra 

projektet i luftlinje til 

nærmeste fredede 
område. 

  
470 m til nærmeste fredet område (Kastrup Strandpark) 

 
 

34. Afstanden fra 
projektet i luftlinje til 

nærmeste 

internationale 
naturbeskyttelsesområd

e (Natura 2000-
områder, 

habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområd
er og Ramsarområder). 

  
Min. 2.000 meter til Saltholm og omliggende hav: 
 

Natura 2000-område nr. 142 

Habitatområde H126 
Fuglebeskyttelsesområde F110 

 
Projektets art vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning på 

internationale naturbeskyttelsesområder. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

35. Vil projektet 

medføre påvirkninger 
af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til 

eller fysiske ændringer 

af vandområder eller 
grundvandsforekomster

? 

 
X Der udledes ikke miljøfremmede stoffer fra volden og der vil ikke ske 

spredning/erosion af jord og partikler. Projektet vil ikke påvirke 
sediment, da projektet er landbaseret. 

 
Terrænet vil blive ændret, hvor overfladevandet vil strømme af volden og 

ledes væk som hidtil. 

 
Overfladevand vil blive afledt til grøft til nedsivning: Mod Kastrup 

Digevej, på jordvoldens side mod Øresund, vil nedsivningen være i 
eksisterende grøft. Mellem jordvolden og Øresundsmotorvejen, på den 

anden side af jordvolden, vil overfladevand også blive ledt til grøft, for at 
sikre at vandet ikke ledes til motorvejen. 

 

Hældningen på jordvolden sikrer at der ikke sker opstuvning af vand på 
kronen eller på siderne af volden. 

 
Nedenfor ses luftfoto fra 2021 af den eksisterende grøft langs med 

Kastrup Digevej. Volumen af overfladevand, som grøften skal modtage, 

vurderes at være på samme niveau som ved eksisterende forhold.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

 
 
Der er ikke vandløb eller lignende andre vandveje fra oplandet ”bag” 

jordvolden, og der sker derfor ikke en påvirkning af vandføring i oplandet 
som følge af projektet. 
 

36. Er projektet 
placeret i et område 

med særlige 
drikkevandinteresser? 

 
X  

 
 

37. Er projektet 

placeret i et område 
med registreret 

jordforurening? 

 
X  

 
 

38. Er projektet 
placeret i et område, 

der i kommuneplanen 

 
X  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

er udpeget som 

område med risiko for 
oversvømmelse.? 

39. Er projektet 

placeret i et område, 
der, jf. 

oversvømmelsesloven, 
er udpeget som 

risikoområde for 
oversvømmelse? 

X 
 

Jf. https://oversvommelse.kyst.dk/ 

 

Desuden fremgår af Tårnby Kommunens forslag til risikostyringsplan 

2021, at området er i risiko for at blive oversvømmet ved 

stormflodshændelser: 

https://www.taarnby.dk/media/zvofjdi3/forslag-til-risikostyringsplan-

2021.pdf 

 

Nærværende projekt etableres netop for at beskytte Øresundstunnellen 

mod oversvømmelse i tilfælde af stormflodshændelser. 

 
 

40. Er der andre 

lignende anlæg eller 

aktiviteter i området, 
der sammen med det 

ansøgte må forventes 
at kunne medføre en 

øget samlet påvirkning 

af miljøet (Kumulative 
forhold)? 

 X Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger 

i kumulation med andre lignende anlæg eller aktiviteter.  

 

 

 

  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 

berøre nabolande? 

 X Lokal ændring.   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger 

har foretaget af 

projektet inden 
ansøgningen blev 

indsendt og de 
påtænkte 

  
Ikke relevant.   

https://oversvommelse.kyst.dk/
https://www.taarnby.dk/media/zvofjdi3/forslag-til-risikostyringsplan-2021.pdf
https://www.taarnby.dk/media/zvofjdi3/forslag-til-risikostyringsplan-2021.pdf
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering Projektets placering Ja Ne
j 

Tekst 
 

foranstaltninger med 

henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse 

eller kompensere for 
væsentlige skadelige 

virkninger for miljøet? 

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

        

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

        

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

     

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

     

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

     

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

        

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

        

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

        

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

        

1.     Nationalt:          

2.     Internationalt (Natura 2000):        
 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

        

 

 
 

 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     
 

 
 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

          
 

      Overfladevand:              

      Grundvand:           

      Naturområder:          
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

      Boligområder (støj/lys og Luft):          

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

       
 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

        
 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

        

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

        

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

        

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

        

Miljøpåvirkningens sandsynlighed          

Miljøpåvirkningens:          

Varighed 

Hyppighed 
Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det er 

krav om miljøvurdering 
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