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Indledning 

 

Nærværende resumé gengiver konklusionen anført i forfatterens engelsksprogede rapport: Coastal 

protection performance of the SIC Pressure Equalizing Modules. Results of the three years field test 

at the southern Holmsland Barrier on the Danish North Sea Coast dateret 27. maj, 2008. Angående 

beskrivelse af udførte undersøgelser og analyser samt foretagne vurderinger henvises til denne 

rapport. 

 

Formålet med treårsforsøget i perioden jan. 2005 – jan. 2008 var at bedømme PEM systemets 

egnethed som kystbeskyttelsesmetode. 

 

En bevilling på ca. 7 millioner kroner gjorde det muligt, udover opmålinger, at foretage mere 

grundige undersøgelser af drænrørenes virkemåde.  

 

Følgende to eksperter blev udmeldt 

 

 Prof. dr. techn. Hans Falk Burcharth (HFB), udmeldt af SIC 

 Prof. dr. techn., Jørgen Fredsøe (JF), udmeldt af Kystdirektoratet (KDI) den 29. 

 oktober, 2004. 

 

De to eksperter har afgivet hver sin rapport. Nærværende resumé dækker kun HFB’s rapport. 

 

SIC’s krav om forsøgsstrækning på ca. 10 km affødte store vanskeligheder med at finde en så lang 

homogen strækning med sand i tilstrækkelig dybde. Kun to mulige strækninger på henholdsvis 

Holmsland Klit og Skallingen kunne findes blandt de vestkyst strækninger, som KDI kunne foreslå. 

 

Den 11 km lange forsøgsstrækning på Holmsland Klit blev først valgt ved møde 16.12.04 efter 

fastholdt krav fra SIC, som ikke kunne godtage Skallingen. Inddelingen i områder med rør og 

områder uden rør (referenceområder) blev først fastsat på mødet 16.12.04. KDI foreslog 

alternerende 2 km områder. SIC foreslog et 5 km rørområde samt et referenceområde. 

Undertegnede foreslog et rørområde samt referenceområder nord og syd herfor. Den anden ekspert 

Prof. Jørgen Fredsøe foreslog en opdeling i et langt og et kort rørområde med referenceområder om 

begge rørområder. Sidstnævnte forslag blev vedtaget, idet det var det eneste SIC kunne acceptere. 
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Det blev allerede på projektgruppemøder 24.8.04 og især 16.12.04 diskuteret indgående, om 

Kystdirektoratets revlefodring lige nord for området ved Holmsland Klit fra og med år 2004 ville 

komplicere analyse af forsøgsresultaterne, hvis denne strækning blev valgt. SIC anførte imidlertid 

allerede på mødet 24.8.04 og senere på mødet 16.12.04, at revlefodringen ingen væsentlig effekt 

ville have på forsøget. Ved mail 11.1.05 bekræfter SIC valget af forsøgsstrækningen. 

 

Fig. 1 viser revlefodringsområdet. Forsøgsstrækningen blev, som ovenfor anført og vist i Fig. 2, 

inddelt i fem områder, hvoraf to blev forsynet med PEMs, og tre forblev uberørte for at fungere som 

referenceområder i en sammenlignende analyse af kystudviklinger i områder med og uden rør. 
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Fig. 1. Placering af revlefodringsområdet i forhold til forsøgsstrækningen. 
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Fig. 2. Inddeling af forsøgsstrækningen i områder med og uden drænrør. 
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Ud over at sammenligne kystudviklingen i de fem områder blev der udført eller initieret mere 

specielle undersøgelser til afprøvning af SIC’s varierende teorier for drænenes virkemåde. 

Herudover blev udført beregninger, der viser, at rørene kan have en drænende virkning, men kun 

under visse forhold, og da med en meget begrænset effekt. Teoretiske betragtninger gav samme 

resultat. 

 

For forsøgsstrækninger gælder – i lighed med andre vestkyststrande – at de naturlige variationer i 

strandbredde og strandhøjde er overordentlig store. På en sådan baggrund er det vanskeligt at 

detektere en virkning af et kystbeskyttelsessystem med mindre det har meget tydelig virkning. 

 

Nedenfor gengives hovedpunkterne i den sammenfattende konklusion som anført i den 

engelsksprogede rapport. Yderligere er fra samme rapport gengivet et afsnit om PEM-systemets 

begrænsninger. 

 

 

Drænrørene og disses placering i stranden 

 

Fig. 3 viser drænrørenes opbygning og dybdeplacering. Kun den nederste meter af rørene er 

perforeret. Det betyder, at al vand der drænes skal ind og ud af røret over denne ene meter. Fig. 4 

viser en plantegning af systemet, hvor rørene anbringes med 10 meters afstand i rækker for hver 

100 meter strand. Det vil sige et rør per 1000 m2 strand. Dette forhold illustrerer det lave kostniveau 

for etablering af systemet. 

 

 

 
 

Fig. 3. Dimensioner på drænrørene. 
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Fig. 4. Lay-out af drænrørssystemet 

 

 

Sammenfattende konklusioner 

 

Formålet med forsøget var at bedømme PEM-systemets egnethed som kystsikringsmetode, 

herunder at sammenligne med andre kystsikringsmetoder. Undersøgelsen indeholdt følgende 

hovedelementer: 

 

a. Sammenligning af kystudvikling i områder med og uden drænrør, baseret på kvartårlige 

opmålinger af strandkystprofiler for hver 100 m og pejling af nærvandsområdet for hver 200 

m. 

 

b. Fysisk analyse af drænrørenes virkemåde 

 

c. Lokale målinger af grundvandstrykket i et strandprofil med og uden drænrør 

 

d. Numeriske simuleringer af drænrørenes indflydelse på grundvandsbevægelserne. 

 

 

ad. a.  Den sammenlignende analyse har ikke kunnet dokumentere en klar korrelation 

 imellem kystudvikling og brug af drænrør. Væsentlig erosion forekom både i områder 

 med og uden rør. Størst erosion skete på strækninger, som allerede ved forsøgets start 

 havde en smal og lav strand, sandsynligvis på grund af huller i den ydre revle, som 

 ellers beskytter stranden mod store bølger. I forsøgsperioden synes placeringen af 

 disse revlehuller korreleret med de strækninger, hvor der var størst erosion, d.v.s. i den 

 sydlige del af Ref. I, nordlige og sydlige del af Rør I, Ref. II og nordlige del af Rør II.  
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 Det største sandtillæg forekom i Ref. III, som ikke har drænrør. SIC forklarer dette 

 med, at en kystlinieudbuling i Rør II skaber dette nedstrøms tillæg. Imidlertid er dette 

 fænomen ikke set andre steder i forsøgsområdet. Endvidere fortsatte tillægget i Ref. 

 III, efter at strandbredden i Rør II blev reduceret til at være mindre end i Ref. III. I 

 øvrigt strider forklaringen imod den normalt observerede erosion nedstrøms for 

 kystfremspring. Lokalt sandtillæg ud for de enkelte rørrækker er endvidere ikke 

 observeret. 

 

ad. b. Den fysiske analyse viser, at drænrørene under visse omstændigheder kan bidrage til 

 dræning og derfor muligvis til strandopbygning, men virkningen vil være marginal. 

 Naturlige ændringer af stranden er under alle omstændigheder meget større, end hvad 

 drænrørene kan forårsage. 

 

ad. c. En analyse af de målte grundvandstrykvariationer foretaget af PhD Peter Engesgaard, 

 Geografisk Institut, Københavns Universitet, viste, at drænrørene ikke ændrede den 

 naturlige dæmpning af grundvandsbevægelserne i stranden, hvorfor det kunne 

 konkluderes, at en eventuel dræneffekt vil være marginal. 

 

 SIC foretog en bearbejdning af måleresultaterne og viste, at grundvandstrykket i et 

 drænrør afveg i nogle tilfælde fra middeltrykket i to nabobrønde. SIC tolkede dette 

 som bevis for en drænende effekt. Skønt megen usikkerhed, både mht. niveau af 

 trykmålere i forhold til de beregnede trykafvigelser og med hensyn til den 

 underforståede antagelse om lineær trykændring imellem brøndene, kan antagelsen 

 om en lokal dræneffekt omkring røret være rigtig. Imidlertid siger målingerne intet 

 kvantitativt om dræneffektens størrelse i form af forøget afstrømning til havet og 

 dermed sænkning af grundvandspejlet, endsige indvirkning på sedimentationen. 

 

Sammenfattende må det ud fra de udførte undersøgelser konkluderes, at SIC-drænrørssystemet 

ikke har en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode. Denne konklusion 

understøttes i øvrigt af, at selv et drænsystem som det danske Beach Management System, hvor 

der drænes (suges) aktivt ved hjælp af pumper, ikke er i stand til at fremkalde væsentlig 

sandtillæg. 

 

En langt bedre metode til passiv dræning af stranden end SIC-metoden ville i øvrigt være blot at 

grave relativt tæt placerede huller, f.eks. to-tre meters bredde og to meters dybde, og fylde dem 

med sten gradueret som filter. En sådan forøget passiv dræning vil dog stadig have 

utilstrækkelig effekt som kystsikringsmetode på Vestkysten. 

 

 

Begrænsninger i brugen af SIC drænrørssystemet 

 

En første betingelse for en drænende effekt af rørene er, at der på lokaliteten er en regelmæssig 

vandstandsvariation, d.v.s. en tidevandsvariation, af en vis størrelse. Da tidevandet i Danmark 

aftager fra Vadehavsområdet og nord på og næsten forsvinder i indre danske farvande og i 

Østersøen, kan systemet alene af denne grund kun forventes anvendeligt langs den sydlige del af 

Vestkysten. Andre vandstandsvariationer end tidevand er fremkaldt af lufttryksændringer samt 

kraftige vinde og bølger og derfor oftest forbundet med stormvejr, under hvilke systemet ikke 

anses at virke. Andre kystsikringsmetoder har ikke denne begrænsning. 

 

Til ovenstående skal bemærkes, at forfatteren ikke helt deler opfattelsen af, at systemets 

virkemåde alene afhænger af regelmæssige vandstandsvariationer i havet. Et højt  
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grundvandstryk kunne måske reduceres ved hjælp af drænene, men SIC afviste, at 

grundvandsvariationerne i baglandet, dvs. i Holmsland Klit tangen, kunne have indflydelse på  

systemets virkning og aflyste derfor en planlagt og opstartet undersøgelse af grundvandsstanden 

i baglandet, jfr. afsnit 6.2 i hovedrapporten. 

 

Under alle omstændigheder anser forfatteren, som ovenfor anført, at virkningen af SIC-

drænsystemet er alt for beskedent til, at det kan erstatte andre kystsikringsmetoder. I bedste fald 

kunne det under specielle forhold være et supplement, men kun hvis effektiviteten blev forøget, 

f.eks. ved blot at etablere gravede og stenfyldte dræn i stranden. 

 

Det følger heraf, at det er irrelevant at foretage en nøjere virkningsmæssig sammenligning af 

SIC-systemet med gængse kystsikringsmetoder. 

 

Andre kystsikringsmetoder 

 

Kystsikringsmetoder kan opdeles i brugen af hårde konstruktioner og bløde metoder. 

Førstnævnte er for eksempel høfder, bølgebrydere, skråningsbeskyttelse og kunstige rev. Af 

bløde metoder er strand- og revlefodring med sand eller ral den mest udbredte, men kunstig tang 

og aktivt dræning (BMS metoden) er også forsøgt anvendt. 

 

Alle metoder har deres begrænsninger og ulemper, enten ved at fremkalde uønskede 

naboeffekter (som for eksempel kysterosion nedstrøms for høfder), eller ved at være dyre (som 

for eksempel sandfodring, hvor problemet er at skaffe tilstrækkeligt grove materialer), eller ved 

at være for virkningsløse (som for eksempel kunstig tang og stranddræn). 

 

Specialister i kystsikring kender i dag alle disse forhold og kan derfor tage højde for uønskede 

effekter ved projektering af kystsikringsanlæg. Meget ofte er den optimale løsning en 

kombination af flere metoder. 

 

 

 

Aalborg den 27. maj 2008 

 

 

 

 

 

Hans F. Burcharth 

Prof. Dr. Techn., Dr. H.C. 

 

 

 

 

 


