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Til Kystdirektoratet 

Hermed ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet for Nexø Havn med tilhørende bilag 001-017, på 
vegne af Bornholms Regionskommune. 

Vi håber på en hurtig og positiv behandling af ansøgningen. 

Med venlig hilsen / Best regards 
Benny Bøttiger 
Partner, Cand. Arch 

Tlf. +45 23 63 74 47 
E-mail: bb@Hogk.dk

Byplanrådgivere og arkitekter, Marskensgade 7, 2100 København Ø, Tlf.: +45 60 20 80 20 www.hogk.dk 

mailto:bb@Hogk.dk
mailto:bb@Hogk.dk
http://www.hogk.dk/
http://www.hogk.dk/
http://www.hogk.dk/


«m»
— Miljøminlsteriet

Kystdirektoratet

Ansøgning om  tilladelse  til  anlæg på  søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse
af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning refles til Kystdirektoratet på  tlf.  99 63 63 63
eller via e—mail kdi@kyst.dk.

Bemærk;  En  ansøgning kan  først behandles,  når  alle nødvendige Oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato  for  modtage/se: : Journal  nr.  : 1  «

Projeknype. Sagsbehandler:  1

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlaegget  opføres

Navn

Bornholms Regionskommune, Center  for  regional udvikling,  Søren  Møller Christensen

Adresse

Skovløkken  4  '

Lokalt stednavn Postnr. By

Tejn ”3770 Allinge

Telefon nr, Mobil nr. E-mail

56922105 21 99897 3 Soeren Chnstensen brk.  dk
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B.  Evt.  repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Hasløv  &  Kjærsgaard, Arkitektfirma IIS,  Benny Bøttiger '

Adresse

Marskensgade  7

Lokalt stednavn Postnr.

2100

Telefon nr. Mobil nr.

60208020 23637447

C. Offentliggørelse af oplysninger
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By

Køben havn Ø

E—mail

‘bb@hogk.dk

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets

hjemmeside www.kyst dk l henhold til  persondataloven  vil personfølsomme oplysninger, eller

andre oplysningerfriholdt for aktindsigt. uanset denne accept ikke blive offenlliggjon.

Date Underskrift

02.01.2020 /

D. Anlæggets placering

Adresse

jKystvej

Postnr. By

B730 Nexø

Matrikel nr. og eJerlavsbetegnelse

Umatrikuleret, 337a, 396a, 396k, Nexø Bygrunde

Kyndirektomtet ,  Højbovej ;-7620 Lemwg

Kommune

Bornholms Regionskommune

Tlf.  99 63 63 63  -  CVR  36876115  -  EAN (drift)5798000893313  -  EAN  (anlaeg)5798009812599  -  kdi@kyst.dk  -  www.kyst dk 2
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybesi bilag

Projektet omfatter flytning af stendepot ved Nordre Mole, anlæggelsen af et rev ud for kysten,
anlæggelsen af en ny høfde ved Kajakklubben v. Sienbrudsvej med rampe og bro for
søsætning, anlæggelsen af kabelbane, baser for denne og øgede rekreative muligheder for
anvendelse af vestlig base for kabelbane til etablering af sauna for vinterbadere samt
loiletfacilileler,
Ny høfde, rampe og bro ved Stenbrudsvej anlægges til afløsning for nuværende
betonbro/rampe som søsætningskaj for kajakklubben. Det er meningen at denne høfde skal
kunne sikre slæbested/søsætningsbro ved Kajakklubben for materialevandring (ros) fra nord.

Det er meningen at de anlæg der her søges om, kan indga" som del af allerede udarbejdet
visionsplan for Nexø Havn. Se bilag 010.

Stendepot i den sydlige del af området ved ”Nordre Mole'VKystvej, Nexø fjernes og materialer
deponeres midlertidig! eller anvendes direkte til genan vendelse i projekter. Depotet har et totalt
areal på ca. B40m2 inkl. stensætninger og et rumfang på  ca. 2. 500m3. Det vurderes al depotet
indeholder ca. 30% dæksten granil, 50% kæmefyld og 20% filtersten.

Der tilføres også materialer fra stensætning langs nordsiden af Nordre Mole, depot syd for
Søndre Mole til brug for anlæggelsen af høfde ved Kajakklubben, base for kabelbanen og rev.

Der foreligger umiddelbart ikke dokumentation for indholdet hos Nexø Havn eller  BRK.
Grunden til at stenene ligger der er, at depotet er blevet brugt som kørevej til at bjerge et
skibbrud ud for Nexø for en del år siden. Det var en statslig instans, der stod for rydningen af
skibsvraget, måske Kystdirektoratet eller Søfartsstyrelsen? Slenene og øvn'gt materiale blev
efterfølgende liggende, da de ikke lå til gene. Der er tage! prøve af materialet i forbindelse med
dette anlægsprojekt. Se bilag 015—017.

Stendepolets materiale giver mulighed for at anlægge en ny base for kabelbane, med plads til
toilelbygning og sauna til brug for vinterbadere, samt en ny høfde ved kajakklubben ved
Stenbrudsvej og rev ud for kysten.

Ud for nuværende kyst anlægges rev, beregnet til at beskytte den lagune der Opstår bag revet,
skabe mulighed for ideelle betingelser for kabelbanen og stabiliteten for og udnyttelsen af
strendene.

Revet anlægges i to overordnede sektioner, se bilag 1,2,3, samt snittegninger bilag 6.
.  Mod nord et oversøisk rev (Bølgebryder) med en topkote pä +2,0m, ien længde af ca.

108m.
0  I forbindelse med det oversøiske rev etableres østlig base for kabelbanen. Areal ca.

300m?
.  Mod syd anlægges delvis undersøisk rev i  7  sektioner med en lopkote på -1,0m.

Enkelte sten etableres så de stikker over vandoverfladen isektionerne endepunkter.

således at de kan ses fra overfladen. Undersøisk rev/havnehuller markeres desuden

Kystdirektoratet  ~  Hajbovej 1  -  7620  Lemvig
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med bøjer efter anvisning fra relevant myndighed.

Strande:
-  Langs nuv. vestlig kajVstensætning anlægges strande. En nordlig sektion og én sydlig

sektion. Der er regnet stabilitetsretninger på disse strande. Se notat DHI, bilag X.
.  I forbindelse med anlæggelsen af slrande og base for kabelbane nedbrydes nuv.

bølgeskærm langs Kystvej.
.  Strande udføres med en hældning på ca. 1:20. Se snittegninger bilag 006.

Ny base for kabelanlæg anlægges på pos. WGS 84, zone 32N 891.694, 6, 1 19. 322 med
stensætning med sprængsten fra nuv. stensætning på stedet og sprængsten, filtersten og
kærnefyld fra stendepolet. Se tegn. 001/003/004.
Kabelbanen anlægges med en effektiv længde på 100m. Anlægget etableres ved hjælp af to
gittermaster med en højde på 8,0 m.
På vestlig base skabes mulighed for opstilling af Styrehus/depot/omklædning til kabelbanen,
toiletbygning og sauna til vinterbadere. Disse etableres i 20 fods containere, træbeklædte,
flytbare, sa" de kan køres, eller løftes ind ved stormhændelser, eller som permanent

foranstaltning uden for sæsonen.
! forbindelse med basen etableres fast bro, med trapper fra basens/Kystvejens kote ca. 2,10,
ned til kt. 0,30 således at man kan starte pa“ wakeboard herfra.

Anlæggets

—  Dimensioner: Nyt/andarea/ ex. slensætning ca. 750m2, ex. stensætninger. Ca. 63x10m
ex. stensætninger. Nordlig mole længde: ca. 85 m ex. stensætning. Topkote: 2,1m.
Strande: Nordlig sektion længde ca. 300m, max. bredde over kt. 0, Om ca. 60m, rumfang

ca. 6. 500m? Sydlig sektion længde ca. 165m, max. bredde over kl. 0, Om ca.57m,
rumfang ca. 5. 000m3.

—  kumulation med andre projekter: Ingen.
—  anvendelse af naturressourcer: Genbrug af rene materialer fra stendepoler og eks.

stensætning. Op til 20-30% tilførte rene sten og kæmematerialer.
Sand til strande: Nordlig strand: ca.  30.000  m3, syd/ig strand ca. 20. 000m3. Beton til
belægninger (baser for kabelbane) ca.800m2. Kantsten granit ca. 170 Ib.m.

—  affaldsproduktion, forurening og gener: Alt materiale fra stendepoter mv. genanvendes.
- risiko for ulykker, na vnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier: Lille

risiko. Påsejlinger og arbejdsulykker i anlægsperioden.

Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særllgt i forhold til
—  Nuværende arealanvendelse: Helt nyt rekreativt anlæg etableres i forbindelse med

nuværende delvis nedlagt erhvervsomräde og fremtidigt, nyt boligområde.
- De tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet:

Bundforhold: Bund består af sandsten (Sedimentary rock) vurdere! glat flade, uden
beplantning. Se Bilag 007 Nexø Havn bundforhold.

- Det naturlige miliøs bæreevne med særlig opmærksomhed pa" kystområder, områder
der er fredet eller omfattet af national og international natur— og miljøbeskyttelses
lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt: Området er ikke omfattet af naturbeskylfelse.
Området ligger uden for strandbeskyttelseslinjen: Se Bilag 009.  :
Strandbeskyltelseslinjen.

Kystdirektoratet -  Højbnvej ;  -  7620 mmg
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Anlæggets potentielle pävirkninger/ herunder

-  påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres):
Havområde der optages af nye anlæg, har ingen vegetation pä havbunden da der er

tale om sandstensbund. Ingen personer påvirkes da der er tale om et havne- og
industriområde.

—  påvirkningernes grænseoverskridende karakter: Ingen.
-  på virkningers grader og -kompleksitet: Ingen.
—  påvirkningens sandsynlighed: 100%
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet: Varighed: Uafgrænsel,

tidsmæssigt. 100% reversibilitet.

/  forbindelse med anlæ et vurderes nuværende udløb se Bila 008 samt bila 014.

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes ibilag

Stendepot i den sydlige del af området ved "Nordre Mole'VKystvej udgraves, inddeles i
fraktioner og anvendes til nye konstruktioner. Opgraves og flyttes pä pram eller lastbil til ny

placen'ng hvor der anlægges nye baser for kabelbane og ny mole ved kajakk/ubben ved
Stenbrudsvej

Nye baser lil kabelbanen anlægges med slensælning med sprængsten fra nuv. stensætning på
stedet og sprængsten, filterslen og kærnefyld fra stendepotet og Nordmolen.
På basekonstruktioner udlægges betonplader som fast belægning. Kanles med granit.

I forbindelse med vestlig base opføres trappeanlæg og lav bro til brug for søsætnlng af

wakeboards. Fast træbro i azobé eller anden egnet tlæait, traditional konstruktion, med trapper
fra basens/Kyslvejens kote ca. 2, 10, ned til kt. 0,30. Se bilag 004 saml snit Bilag 006.

Vestlig base forberedes for opslilling af containere med toiletbygnqing, vinterbadestue/sauna
og styrehus/omklædning/depot for kabelbanen. El- og VVS—tilslutning.
Funktionerne regnes etableret i 20 fods containere, træbeklædte, flytbare.

Nuv. bølgeskærm nedbrydes og materialeme anvendes til kærnefyld.

Ny mole ved Stenbrudsvej anlægges til afløsning af nuværende belonbro. Malen etableres ved
anvendelse af materialer fra stendepotet og evt. supplerende, rene materialer udefra.

I forbindelse med molen anlægges jollerampe og søsætningsbro for kajakker som traditionel

trækonstruktionv

Pæle i forbindelse med broer piloteres med "Soft start”.

En nærmere materialebalanceberegning vil vise om der skal bruges supplerende materiale til
de nye konstruktioner. I så fald vil der være tale om rene materialer.

Kystdirektoratet  -  Højbnvej  1  -  7620  bemvig
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Fra ny ”vestlig base” til "østlig base, iforbindelse med oversøisk rev, anlægges kabelbane med
en effektiv Iængde på 100m. Anlægget etableres ved hjælp af to gittelmaster med en højde på
8,0 m.

Strande etableres ved ”Rainbowing" fra pram hvis muligt.

Se Bilag 003,006 og 013

G.  Uddybning

Skal  der  l  forbindelse  med  anlægget foretages Uddybning?

!” Ja

I7  w  Ne]

Hvis  ja  skal  mængden  for  uddybningen anglves rn3

Beskrivelse  af  hvordan  sedimentet  fra  uddybningen efterfølgende  tænkes  behandlet:

Kystdirektoratet -Højbovej  l  - 7620 Lemvig
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H. Opfyldning

Skal der l forbindelse med anlægget foretages Opfyldning på søterritoriet?

W  Ja

T— Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale anglves Ca. 2.500  +  50.000 m“

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet
Rene rene materialer:  Granit,  t'lltersten, kærnefyld og grofl sand.

Opfyldningsmalerialet kommer fra nuværende stendepot, slenszetningeri havnen, indpumpet  sand  og andre

materialer, Se Bilag 013  »  017

l. Nødvendige bilag

Følgende bilag er vedlagt:
- Søkon  med indtegnet anlæg (Bilag 001)
-  Matrikelkort med indtegnet anlæg (Bilag 002)

-  Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg (Bilag 003,004, 005)

-  Mélsafle sninegninger over eventuelle moler, broer mv. (Tegn. 006)
-  Mélfast oversigtskort med hele anlægget Indtegnet (Bilag 003)
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere (Bilag 011)

Evt, andet relevant materialet

Bilag 007 Bundforhold,

Bilag 008 Iedningsplan/udløb.
Bilag 009 Strandbeskyttelseslinjen

Bilag 010: Visionsplan
Bilag O12:  DHI notat.

Bilag 013, Orbicon: Teknisk notat.
Bilag 014:  COWI  notat.

Bilag 015. Prøvetagning materialer stendepot,
Bilag 016, Prøvetagning kort

Bilag 017. Notat vedr. forurening BRK

Kystdirektoratet -Højbovej 1 -7620  Lcmvig
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J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysnlnger, der står i ansøgningen, er  l  overensstemmelse med de faktiske
forhold.

Dato Fulde  navn  (beny? b/Dkbogstaver) Underskrift

02.01.2020 Benny Bøttiger
.  /

Ansøgningen sendes med  post  til:
Kystdirektoratet
Højbovej  1
Postboks  100
7620 Lemvig

Eller via e-mail.  kdi@kgst.dk

Vejledning til ansøgningsskema
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt  A. Oplysninger om  ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres  i  et vedlagt bilag.

Punkt  B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres  navn,  adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør— eller ingeniørfirma.

Punkt  C. Offentliggørelse af Oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
Oplysninger, som er angivet  i  skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.

Punkt  D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er  vigtigt  for sagens behandling, at
matrikelnumre  samt  ejerlav angives. Disse Oplysninger kan findes  i  ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.mil'o ortalen.dk.

Punkt  E.  Beskrivelse  af anlægget
Her beskrives anlægget  i  sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

—  dimensioner

Kystdireklnratel  -  Højbovej  l  -  7620  Lemvig
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— kumulation med  andre  projekter
—  anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion,  forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed  i  området særligt i forhold til
—  nuværende arealanvendelse
—  de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
—  det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk.
kulturell eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

—  påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reverslbilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af  arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyfles ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring. opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en Opfyldning, skal omfanget af opfyldnlngen
anglves  i  kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.

Punkt l. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlaeg på søterritoriet kan
behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
—  Matrikelkort med anlaegget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.mil'o ortalen.dk.

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på malrikelkortet.
—  Plan— og skitsetegning over det samlede anlæg
—  Målsatte snitlegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.

—  Målfast oversigtskon med hele anlægget lndtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget

strækker sig over mere end ansøger  /  ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør— eller ingeniørnrma søger om tilladelse til anlæggel på eierens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforståel med, at anlægget
opføres på hans ejendom.

Kystdlrekmratel  -  Højbovej 1 -  7620 Lemvig

Tlf 99 63 63 63  -  CVR 36876115  -  EAN  (drift}5798000893313  -  RAN (anlæg)5798009812599 -kdigkysldk -mywkysLdk m

Gr. 02-04 Nr. I423
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Er der  i  forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts-
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst  muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på  tlf.  99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet

Kystdirekioratet  -  Hujbovej  1  -  7620  Lemvig
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Sten
300-1000kg
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Snit A-A
Ny mole

1351900074
1:75
2019-10-16
HEOT
LEIF
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100

NOTE:
Koter er i meter ift. DVR90
Ubenævnte mål er i mm



3500

3000

C
a.

 1
00

0

1
2

1
2

1
1,5

0,00

+2,0

Ca. -2,5

Ca. -3,0

25
00

Eksist. havbund, sandsten

Dæksten
2,7-4,5t
2 lag

Kernefyld
60-300kg

Sten
300-1000kg

TEGN.NR.

UDFØRT
DATO

GODKENDT

MÅL
PROJEKTNR.

BYGHERRE

EMNE

PROJEKT

orbicon.dk
TELEFON:
EMAIL: @

Medlem af F.R.I
Skolegade 7, st.
DK-6700 Esbjerg

info
75 16 88 88

WEB: www.orbicon.dk

FILNAVN: T:\PROJECTS\135\2019\1351900074 - NEXØ BLÅ BYPARK\07_TEGN\1351900074.DWG

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Nexø Blå Bypark

Snit B-B
Oversøisk mole/rev

1351900074
1:75
2019-10-16
HEOT
LEIF

101

101

NOTE:
Koter er i meter ift. DVR90
Ubenævnte mål er i mm

Ved afslutning øges stenstørrelsen i dæklaget med 50-100%
Indfatning for kabelbane udføres tilsvarende bagside af oversøsisk mole
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NOTE:
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+2,1

Ca. -2,0
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ElementerVar.
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Afretningslag
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FiberdugJbt. kant

1
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5-40kg
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Adgangsvej til kabelbane, tværsnit
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NOTE:
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Ubenævnte mål er i mm
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NOTE:
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1
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Ca. +2,2
til +2,45
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til +3,7
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Ill. 7: Bundforhold: GEUS kort havbundssedimenter 1:250.000
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Ill. 9: Strandbeskyttelseslinjen. Miljøportalen.

Strandbeskyttelse



Nexø Havn | Visionsskitse

Nye Maritime 
Aktiviteter 

Nexø har mulighed for en helt ny ”blå by-
park” som kan skabe nye udviklingsmulig-

heder for Nexø og skabe nye sammen-
hænge mellem by, havn og kyst.

Ved Nordre Strandvej og Kystvej ligger et 
stort, kystnært område, som nu skal 

udvikles med ferieboliger, hotel, boliger og 
mange aktivitetsmuligheder. Området har 
unikke potentialer for at binde by, bymidte 
og kyst sammen. Visionen viser hvordan 
det i dag åbne og barske farvand her kan 
få helt nye rekreative aktiviteter, i attraktiv 

sammenhæng med de beskyttede 
strandenge ved Nordre Strandvej og 

Stenbrudsvej.

Visionen er at skabe et beskyttet vandom-
råde hvor biologi, oplevelsesmuligheder og 
aktiviteter udvikles sammen til et sikkert og 

smukt kystområde.

Aktivitesrev 
Ud mod Østersøen opbygges et lang-
strakt rev for mange forskellige vand-
orienterede aktiviteter. Her bliver der 
naturoplevelser�����������
shelters. Her kan der leges, undervises 
og formidles natur. Den nye lagune vil 
få rent vand, og bevare sin enestå-
ende sandstensbund. Det beskyttede 
vand vil gøre den til et ideelt sted for 
småbådssejlads, sikker badning og leg. 
Ved lagunen opbygges en langstrakt 
promenade. Den skal starte helt inde i 
bymidten og samle liv og aktiviteter.

Ud til det nye rev lægges en lang 
bro. Den giver både adgang til revet 
og skal være et nyt ’fyrtårn’ for Nexø. 
Yderst holder dykkerne til. Dykning 
på revet og udlagte, små skibe bliver 
en attraktion for dykning. Langs bro-
en bliver der svømmebaner som kan 
bruges af motionister, konkurrence-
svømmere – eller bare til badning. 
Broen får mange steder til solbad-
ning, vandtrapper mm.

Nyt badeanlæg
Tæt på bymidten og de eksisterende 
havnebebyggelser lægges et nyt ba-
deanlæg med sauna mm. Det bygges 
sammen med små ’strandhytter’ der 
kan lejes. Yderst i lagunen lægges en 
kabelbane som kan bruges til wakebo-
ards, vandski mm. Kabelbanens master 
ligger ikke i naturen, men tæt på hav-
nens tekniske anlæg og vil ikke forringe 
oplevelsen af kystlandskabet.

Brygge
Længere mod nord ligger en ny bryg-
ge med hjemsteder for de maritime 
aktiviteter. Her kan komme klubber, 
udlejningssteder for grej, cafeer, 
restauranter mm. Længst mod nord 
lægges der sand på den nuværende 
stenede kyst. I det beskyttede vand-
område kan der indrettes en stor 
vandlegeplads. 

Nyt byområde
Området skal understøtte udvikling og 
omdannelsen af et attraktivt, nyt byom-
råde. En af de mange nye muligheder 
vil være at forbinde den nordlige del 
af havnen med den nye lagune via en 
kanal. 
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Introduktion 1 

1 Introduktion 
Hasløv & Kjærsgaard I/S (H&K) har bedt DHI om et vurderingsnotat som input til visionsskitsen 
for den nye Nexø Strandpark. Vurderingsnotatet skal belyse muligheden for at etablere strande 
bag de planlagte over- og undersøiske rev og vil samtidig præsentere vores estimat af formen 
på disse strande.  

Nærverende vurderingsnotat er baseret på den seneste visionsskitse fra H&K, som er vist på 
Figur 1.  

Visionsskitsen vist i Figur 1 er til dels et resultat DHI’s vurderinger af en tidligere visionsskitse. 
Disse vurderinger blev fremlagt og diskuteret på et møde på DHI d. 26 Sep. 2019. 
Præsentationen fra dette møde et vedhæftet i Appendix A.  

 

 

 



  

2 Introduktion 

 

Figur 1: Seneste visionsskitse fra H&K d. 2-Okt. 2019; bemærk den nordlige mole, den central 
oversøisk bølgebryder samt et sydligt undersøisk rev 
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2 Datagrundlag 
Datagrundlaget for vurderinger i nærværende notat består af følgende: 

• Seneste visionsskitse vist i Figur 1.  
• En simpel bathymetri bestående af et antal konturlinjer, ligeledes vist på Figur 1.  
• Bølgedata udtrukket fra DHI’s database med bølgedata (www.metocean-on-demand.com) 
• Luftfotos (Ortofoto) fra Geodatastyrelsen, hvorfra den stabile kystorientering er bestemt.  

Disse beskrives i de følgede underafsnit.  

2.1 Bathymetri 

Som det ses på Figur 1 består den modtagne bathymetri af dybdekonturer for vanddybder 
mellem -2 til -9 m. Vanddybden mellem -2 m konturen og stenkastningen, der udgør den 
nuværende kystlinje, kendes således ikke, og er derfor antaget til at være -2 m i det følgende. 
Det indre kystprofil vurderes, at have mindre betydning for de følgende vurderinger, men den 
korrekte bathymetri bør opmåles og benyttes i senere mere detaljerede studier. 

2.2 Bølgedata 

Der er udtrukket bølgedata for 30 år i punktet ”Offshore” vist på Figur 2 med koordinaterne 
15,172007 grader vest og 55,064183 grader nord. Det er ca. 2,2 km fra kysten og vanddybden 
her er omkring 50 m.  

 

Figur 2: Positionen hvor der er udtrukket bølge data.  

Bølgerosen for ”Offshore” punktet er vist på Figur 3. Det ses, at de fleste og største bølger 
kommer fra nordøst. Dette er pga. af det lange frie stræk der er mod Nordøst gennem 
Østersøen op til den Bosniske bugt. 

http://www.metocean-on-demand.com/
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Figur 3: Bølgerose for punktet offshore.  

Bølgeperioderne som funktion af bølgehøjden er vist på Figur 4. Det ses, at bølgehøjde og 
bølgeperiode ikke er korreleret; for en given bølgehøjde kan bølgeperioden variere signifikant. 
Dog har de største bølger altid lange perioder. 
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Figur 4: Peak bølgeperiode som funktion af den signifikante bølgehøjde.  

2.3 Luftfotos 

Figur 5 viser et luftfoto af stranden ved Snogebæk syd for Nexø. Denne strand må ligge i sin 
ligevægtsretning idet der ikke findes strande hverken nord eller syd for, der kan tilføre sediment 
til stranden. Bølgerne vil derfor fordele sandet på stranden således at stranden står ca. vinkelret 
på den dominerende bølgeretning. På figuren er indtegnet en linje, der står omtrent vinkelret på 
stranden med enretning på ca. 60 grader målt fra Nord. 

Sammenlignes med bølgerosen vist på Figur 3 ses fin overenstemmelse mellem orienteringen 
af stranden og retningen af de største og hyppigste bølger.  

Luftfotos af Nexø er også studeret, der er dog ikke fundet relevant information for vurderingen af 
de nye strande, idet kysten omkring Nexø består af stenkastninger af forskellige udformninger.  
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Figur 5: Luftfoto af stranden ved Snogebæk syd for Nexø.  

2.4 Analyse 

Følgende kan konkluderes ud fra de tilgængelige data:  

• De største og hyppigste bølger kommer fra nordøst. 
• Bølgeperioden er mellem 4 og 12 sekunder og korrelerer ikke med bølgehøjden.  
• Ligevægtsretningen for nye kunstige, uforstyrrede strande ved Nexø vil være omkring 60 

grader Nord svarende til orienteringen af stranden ved Snogebæk. 

3 Vurdering af strande i skitseforslag 
På Figur 1 ses det at visionsskitsen indeholder en nordlig mole, en central oversøisk 
bølgebryder samt et sydligt undersøisk rev. Disse strukturer vil påvirke formen på strandene bag 
ved strukturerne. 

3.1 Screening af strande uden undersøisk rev 

Idet strandene er begrænset mod nord af den nye mole og mod syd af den eksisterende 
havnemole vil strandene indstille sig i deres ligevægtsorientering som vil være bestemt af 
bølgernes hovedretning (som beskrevet ovenfor) samt skyggeeffekterne af skitserede marine 
konstruktioner. I denne situation kan forløbet af stranden beskrives ved hjælp af en parabel som 
styres af positionen af strukturerne der ligger foran stranden. DHI har udviklet et 
screeningsværktøj som kan estimere positionen for strandene styret af oversøiske strukturer 
såsom moler, høfder og bølgebrydere. Screeningsværktøjet er baseret på ligningerne fra 
”Analysis of Bayed Beaches in Static Equilibrium” af S,K Tan og Y.M. Chiew (1994). Dette 
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værktøj er velegnet til den givne opgave og vil derfor blive brugt i det følgende til at estimere de 
nye strande. 

For skitseforslaget vist i Figur 1 er forløbet af strandene vist på Figur 6. Det bemærkes, at 
effekten af det undersøiske rev ikke er medtaget i dette estimat. Disse behandles særskilt i 
afsnit 3.2. De gule linjer viser forløbet af strandene. De lilla linjer viser, hvor der er antaget 
oversøiske konstruktioner. Middelbølgeretningen er vist med de røde linjer som reference.  

Følgende observeres: 

• Der kan etableres en strand i den sydlige ende af strandparken med en ligevægtsretning 
omkring 60 grader Nord. Pga. ligevægtsretningen vil stranden være bred i den sydlige ende 
og smal i den nordlige ende (ved starten på kabelbanen) 

• Der kan etableres en strand i den nordlige ende af strandparken. Denne strand indstiller sig 
vinkelret på bølgerne der kommer gennem åbningen mellem den nordlige mole og det 
oversøiske rev. Denne strand vil være bred i det nordlige hjørne og smallest ca. sydvest for 
åbningen mellem molen og det oversøiske rev.  

• Der kan etableres en strand bag ved det oversøiske rev. Denne strand vil være bredest ca. 
midt for det oversøiske rev. Bredden af stranden afhænger af længden af det oversøiske 
rev, jo længere revet er desto bredere bliver stranden bag. 

• Såfremt der fyldes nok sand på stranden er det sansynligt at stranden vil forme en tombolo 
således at det oversøiske rev bliver landfast. 

• Der kræves en relativt stort mængde sand for at opretholde en kontinuert strand langs hele 
strandparken med visionsforslaget i Figur 1. Hvis denne sandmængde tilføres, er det 
sandsynligt at der vil formes en tombolo bag ved det oversøiske rev. 

• Hvis der lægges en mindre mængde sand på, vil der kun kunne opretholdes strand i det 
sydlige hjørne, bag ved det oversøiske rev samt i det nordlige hjørne som skitseret i Figur 
7.  

• Med et kortere oversøisk rev, kan der etableres en sammenhængende sandstrand langs 
hele stranden uden at der formes en tombolo (dvs strandene kan estableres på basis af et 
mindre sandvolume, som skitseret på Figur 8.  
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Figur 6: Estimeret forløb af strande for visionsskitsen vist i Figur 1.  
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Figur 7: Estimeret forløb af strande for visionsskitsen vist i Figur 1 med mindre sand på strandene 
end i Figur 6. 

I Tabel 1 er angivet de estimerede omtrentlige strandarealer og nødvendige volumener af sand 
for at konstruere strandene vist i Figur 6 (Visionsskitse), Figur 7 (Visionsskitse med mindre 
sand) og Figur 8 (Reduceret længde af rev).  

Tabel 1: Areal af strande og estimerede nødvendigt sand volumen.  

 

Strandareal, [m2] Strandvolumen, [m3]
Visionsskitse 12400 37200
Visionsskitse med mindre sand 7700 23100
Reduceret længde af rev 10000 30000



  

10 Vurdering af strande i skitseforslag 

 

Figur 8: Estimeret forløb af strande med et kortere oversøiske rev.  

3.2 Effekten af det undersøiske rev 

Effekten af det undersøiske rev er undersøgt separat ved at lave en beregning af 
bølgetransformationen over revet med DHI’s nye bølgemodel MIKE 3 Waves FM. Denne model 
beregner udbredelse og transformation af faseopløste bølger i 3 dimensioner og indeholder alle 
de fysiske processer der påvirker bølgernes udbredelse over og omkring konstruktionerne 
(herunder de undersøiske) indeholdt i visionsskitsen. 

Modellen er kørt for den viste visionsskitse med den tilgængelige bathymetri, dog er vanddybder 
større end 5 m sat til 5 m for at simplicere model opsætningen, dette vil ikke påvirke resultaterne 
signifikant. Endvidere er det undersøiske rev antaget at være fast og kontinuert dvs. uden de 
mindre huller, men dog med et hul mellem det undersøiske og oversøiske rev. De mindre huller 
vil forårsage en vis spredning af de indkommende bølger og påvirke hvor meget bølgeenergi, 
der passerer revet.  

Figur 9 viser et øjebliksbillede af bølgefeltet hvor man netop kan observere transformationen af 
bølgefronter gennem og henover konstruktionerne. Samtidig er vist det estimerede forløb af 
strandene for visionsskitsen fra screeningen med mindre sand på også vist på Figur 7. Det 
detaljerede bølgestudie viser, at der generelt er overenstemmelse mellem orienteringen af de 
nye strande (etableret på basis af screeningen) og bølgefronterne. Der er dog også mindre 
forskelle: 
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• For den sydlige strand er bølgefronterne drejet lidt med uret i forhold til det estimerede 
strandforløb. Det er formentligt pga. transformationen af bølgerne over bathymetrien og det 
undersøiske rev. Udfra bølgefronterne, kan der således forventes en lidt bredere strand i 
den nordlige ende af den sydlige strand.  

• For stranden bag det oversøiske rev ses det, at det estimerede strandforløb peger mere 
søverts end bølgefronterne. Dette er formentlig fordi ligevægt strandforløbet tager højde for 
at der er nogen spredning i de indkommende bølger. Dvs. nogen gange er bølgerne mere 
sydlige, disse bølger skubber mere sand ind bag revet fra syd end middelbølgerne som er 
vist her. Når sandet først er fanget bag revet vil det være svært for bølgerne at få det ud 
igen. Derfor er det mest sandsynlige forløb af stranden det som er estimeret under 
screeningen.  

• For den nordlige strand ses samme tendens, dvs. screeningen estimerer, at der kommer 
mere sand ind bag ved den nordlige mole end bølgefronterne der er vist her. Dog kan man i 
dette tilfælde argumenterer for at åbningen mellem molen og det oversøiske rev er så lille 
at bølgerne ikke kan komme ind fra syd og de derfor vil have sværere ved at skubbe sand 
ind i det nordlige hjørne. Forskellen er dog relativt lille og indenfor usikkerhederne på disse 
estimater.  

 

 

Figur 9: Transformation af bølgefronter gennem Nexø strandpark for visionsskitsen med forløbet af 
de nye strandene angivet.  



  

12 Diskussion og konklusion 

4 Diskussion og konklusion 
Der er foretaget en vurdering af muligheden for at etablere sandstrande bag konstruktionerne i 
den planlagte strandpark i Nexø. Vurderingen kan opsummeres som følger: 

• Der kan etableres en sandstrand i den sydlige ende af strandparken med en 
ligevægtsretning omkring 60 grader Nord. Pga. ligevægtsretningen vil stranden være bred i 
den sydlige ende og smal i den nordlige ende (ved starten på kabelbanen) 

• Der kan etableres en sandstrand i den nordlige ende af strandparken. Denne strand 
indstiller sig vinkelret på bølgerne der kommer gennem åbningen mellem den nordlige mole 
og det oversøiske rev. Denne strand vil være bred i det nordlige hjørne og smallest ca. 
sydvest for åbningen mellem molen og det oversøiske rev.  

• Der kan etableres en strand bag ved det oversøiske rev. Denne strand vil være bredest ca. 
midt for det oversøiske rev. Bredden af stranden afhænger af længden af det oversøiske 
rev; jo længere revet er desto bredere bliver den bagvedliggende strand. Fyldes der nok 
sand på, er det sandsynligt at der vil formes en tombolo bag revet således at dette bliver 
landfast.  

• Der kræves en relativt stort mængde sand for at opretholde en kontinuer strand langs hele 
strandparken med visionsforslaget i Figur 1. Hvis der lægges mindre sand på vil der være 
strand i det sydlige hjørne, bag ved det oversøiske rev samt i det nordlige hjørne som 
skitseret i Figur 7. 

• Der kan etableres en kontinuer strand uden en tombolo såfremt det oversøiske rev 
forkortes.  

• Det undersøiske rev vil have betydning for graden af bølgeeksponering på kysten bag ved 
revet, idet de store bølger vil bryde på revet under storme. 

• Idet bølgernes retning kun påvirkes i mindre grad af det undersøiske rev, vurderes det at 
det vil have en mindre betydning for forløbet af strandene bag ved revet. 

Det bemærkes at vurderingerne er foretaget på baggrund af den tilgængelige information. Mere 
detaljerede studier af strandene bør foretages i forbindelse med detailprojekteringen af 
projektet. I den forbindelse bør den korrekte bathymetry opmåles og benyttes i modelleringen. 
Disse detaljerede studier bør inkluderer: 

• Beregning af den årlige sedimentransport langs de nye strande 
• Beregning af variabiliteten af den stabile strandorientering.  
• Sedimenttransportens fordeling over strandprofilet 
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Indledning 
I dette notat redegøres for konstruktionerne i form af moler og stensætninger for revanlæggene og for 
indfatningerne for de to baser for kabelbanen. 
 
Vandstands- og bølgeforhold 
I Den Danske Havnelods anføres for vandstanden for Nexø havn: 
”Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er sjældent over 0,6 m. E-lig vind giver 
sædvanligvis lavvande, men kan dog efter vedvarende vestlig vind give højvande. NW-lige til N-lige vinde 
og især NE-lige vinde giver højvande.”   
 
I DMI’s højvandsstatistik for 2017 og klimaatlas er gengivet højvandsstatistikker for Rønne og Tejn, ref. /3/. 
De viser næsten sammenfaldende resultater, og de regnes repræsentative for Nexø. Efter disse statistikker 
optræder et højvande på 1,2 m med en middeltidsafstand på 100 år. En 50 års hændelse svarer til en 
vandstand på 1,16-1,17 m. De forventede klimaændringer forventes at medføre en øget vandstand. Jf. ref. 
/1/ forventes vandstanden frem mod år 2100 at stige 0,3-0,6 m inden for intervallet 0,1-1,2 m. Omkring 
2050 er et centralt skøn for vandstandsstigningen ca. 0,3 m inden for intervallet 0,1-0,4 m. 
 
Vandstandsstigningen modvirkes i nogen grad af landhævningen efter aflastningen fra istiden, jf. ref. /4/. 
Hævningen varierer for de forskellige egne af landet mellem 2 og 0 mm med de største hævninger i nord. 
For Bornholms vedkommende er skønnet over hævningen behæftet med en del usikkerhed på grund af 
den isolerede beliggenhed og få referencepunkter. Baseret på en aktuel tidsserie fra Tejn for årene 2010-
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17, ref. /2/ og på kontakt til DTU Space og DMI skønnes hævningen at udgøre ca.0,9 mm/år: Frem mod år 
2100 vil landhævningen sandsynligvis reducere vanddybden med 5-10 mm. 
 
I det aktuelle projekt skønnes det hensigtsmæssigt at basere sig på forholdene ved midten af dette 
århundrede, idet det vil være umiddelbart simpelt at supplere moler og indfatninger med ekstra 
stenmaterialer. Der regnes på den baggrund med en resulterende vandstandsstigning på 0,3 m, idet der på 
den sikre side ses bort fra landhævningens ubetydelige bidrag. Derved bliver vandstanden, svarende til en 
100 års højvandssituation på 1,2 m, korrigeret til ca. 1,5 m ved midten af dette århundrede. 
 
Med hensyn til bølgepåvirkningerne foreligger bølgedata, udarbejdet af DHI, ref. bilag 1. Det ses, at de 
største bølgeangreb forekommer fra nordøstlige retninger, hvor det frie stræk også er størst (omkring 500 
km). Her optræder bølgehøjder på op til 4 m med en periode Tp på 9-10 s. Med beliggenheden af mole og 
rev på lavt vand begrænses bølgehøjderne af vanddybden, og de signifikante bølgehøjder ansættes til 
0,75 gange vanddybden. Idet der må regnes med, at der optræder højvande sammen med stærke vinde 
og bølgeangreb fra nordøst, regnes der for den nye mole, der udføres fra land ud til en vanddybde på ca. 
1,7 m, med en total vandstand på 3,2 m og dermed en signifikant bølgehøjde på 2,4 m. For det oversøiske 
rev, der ligger på maks. 3 m vand, fås en vanddybde på maks. 4,5 m og dermed en signifikant bølgehøjde 
på 3,38 m ≈ 3,4 m. Det undersøiske rev er placeret på maks. ca. 2,5 m vand, hvilket giver en signifikant 
bølgehøjde på 3,0 m. Indfatningerne for basen for kabelbanen i land behandles som den inderste del af 
den nye mole, mens den søværts del behandles som det oversøiske rev.  
 
Konstruktioner 
Ud fra bølgeforholdene ovenfor er der foretaget en skitsemæssig dimensionering af den nye mole, revene 
og baserne for kabelbanerne. Typiske tværsnit i anlæggene er gengivet i bilag 2. Det ses, at 
konstruktionerne foreslås udført som traditionelle stenkastninger.  
 
Moler og rev 
Der påregnes anvendt lokalt producerede stenmaterialer, der dels hidrører fra stendepotet i den sydlige 
ende af området umiddelbart nord for nordmolen, dels fra andre af havnens depoter. Desuden udnyttes 
stenene langs indfatningen ved vejen, idet skråningen her indkorporeres i nye strandområder og basen for 
kabelbanen. Den eksisterende bølgeskærm, som består af natursten, nedbrydes, og materialerne herfra vil 
ligeledes kunne anvendes som kærnefyld efter fornøden nedbrydning. Af hensyn til den bagvedliggende 
strukturs stabilitet bevares fundamentet for bølgeskærmen under terræn. 
 
I forbindelse med en efterfølgende detailprojektering foretages en bestemmelse af størrelsesfordelingen af 
stenene i depoterne, og for at optimere anvendelsen af de eksisterende materialer kan det give anledning 
til mindre korrektioner af anlæggene, for eksempel i form af især mindre justeringer af udstrækning, 
topkoter, skråningsanlæg mv. Eventuelt kan det vise sig nødvendigt at supplere med udefrakommende 
stenmaterialer. 
 
Den nye mole og det oversøiske rev er vist med traditionelle stenkastningskroner. I en senere fase kan de 
forsynes med promenader/gangstier, udsigtspunkter mv., for eksempel på grundlag af visionsskitsen.  
 
De enkelte undersøiske revs ”øer” forsynes med opragende sten for enderne for at markere åbningerne i 
revet. Eventuelt anbringes også mellemliggende sten af markeringshensyn 
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Platform til kabelbane 
For enden af den landværts base for kabelbanen etableres en ellipseformet platform på ca. 13,7x5,8 m.
Platformen udføres med dæk i tropisk træ på en stålramme. Stålrammen fastgøres til runde stålpæle, som 
føres til fjeldspejlet (der forventes rent fjeld på havbunden eller umiddelbart under). Stålpælene forankres til
fjeldet med fjeldankre. Konstruktionen funderes på stenmolen vha. betonfundamenter. 

Strand 
Langs den eksisterende kystlinje anlægges strand med ca. 50.000 m3 grovkornet sand, som forudsættes 
tilført udefra. Sandet vil sandsynligvis blive pumpet ind fra søsiden ved rainbowing. Ved indpumning 
pumpes sandet ensartet langs strækningen. Det er denne udførelsesmetode, der er forudsat i 
anlægsoverslaget, idet der er taget højde for sejlads til østsiden af Bornholm. 

Det på tegningerne viste forløb af stranden er, som det forventes at se ud efter, at der er sket naturlig 
omlejring i en periode. Profilerne vil selvsagt variere i takt med bølgepåvirkningerne og dermed variere 
efter årstiderne med et fladere profil om sommeren og et stejlere profil i vinterperioden. 

Anlægsoverslag 
Der er udført overslag over anlægsudgifterne for de viste anlæg, der er omtalt i dette notat. Det er i 
anlægsoverslaget forudsat, at ca. 80 % af stenmaterialerne kan hentes fra bygherres depot på havnen, og
de resterende sten købes og tilføres udefra. 

Overslagene er udført i dagspriser, ekskl. moms. Anlægsoverslagene er gengivet i bilag 3. Det samlede 
overslag beløber sig til ca. 18,4 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør udgiften til molekonstruktionerne ca. 31 
% og stranden ca. 40 %. 

Referencer 
/1/ Klimatilpasning. Ændringer i havniveau, DMI 2015 
/2/ GPS-station i Tejn. Målinger af landbevægelser 2010-17 (kommenteret af Per Knudsen, DTU Space og
Kristine S. Madsen, DMI) 
/3/ Højvandsstatistikker og Kystatlas, Kystdirektoratet 
/4/ Kyst.dk – http://Kysterene.dk/landbevaegelse-i-danmark.html 2011

http://kysterene.dk/landbevaegelse-i-danmark.html%202011
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1 Formål 
Bornholms Regionskommune ønsker at udvikle Nexø Havn blandt andet med at 
indføre en såkaldt "Havpark", et område foran den eksisterende havn, der ud-
lægges til rekreative formål. For at beskytte område mod store bølger, er der 
påtænkt at anlægge en form for rev, der skal bryde de store bølger. Mellem kyst 
og rev vil de dermed opstå en form for lagune. 

Formålet med dette notat er at belyse vandkvaliteten i lagunen ved at be-
stemme opholdstiden. Indstrømning og muligvis akkumulering af rødalger og 
andre alger, der driver langs kysten, vil kræve ilt under biologisk omsætning. Li-
geledes vil badede udgøre en belastning af vandkvaliteten. En tilstrækkelig ud-
skiftning med vand fra det åbne hav er derfor nødvendig.  

Under forhold med stærk vind og høje bølger vil vandskifte i lagunen være til-
strækkelig, en muligvis kritisk situation forventes derimod at kunne opstå i stille 
vejr, med kun meget små eller ingen bølger. 

Dette notat belyser det vandskifte, der resulterer fra bølgepåvirkningen under 
især svage vinde. For et given design-skitse af rev og lagune vurderes størrel-
sesorden af den sandsynlighed for kritiske vandkvalitet. 
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2 Metode 
Den anvendte metode beror på at beregne netto-indstrømning til lagunen af bøl-
geinduceret strømning over revet, som balancers af netto udstrømning fra lagu-
nen gennem render eller kanaler, der gennemskærer revet. En planskitse af det 
foreliggende projekt er vist i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Planskitse af projektet per 3/10-2019 (Hasløv og Kjærgaard, pers. kom.) 
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De anvendte forkortelser fremgår af nedenstående definitionsskitse 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2 Definitionsskitse af bølgepumpesystem 

L Længde af rende 
Du Bundkote af rende 
Bu Bredde af rende (vinkelret på tegningsplan) 
 
Li Længde af rev (vinkelret på tegningsplan) 
Di Topkote af rev 
 
A Overfladearealet af lagune 
hl Vandspejlskote i lagunen 
 
H Bølgehøjde i Østersøen 
w Frekvens (2𝜋𝜋/𝑇𝑇) 
T Bølgeperiode 
ho Vandspejlskote i Østersøen  
 
 

2.1 Vandstand i lagunen 
Der anvendes aksiomet om volumenbevarelse: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑄𝑄𝑄𝑄 æ𝑄𝑄𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛𝑄𝑄𝑛𝑛 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  𝐴𝐴 ∙
𝑛𝑛ℎ𝑄𝑄
𝑛𝑛𝑑𝑑  

 

2.2 Strømning gennem kanal 
Udstrømningen Qu gennem renden beregnes som en kanalstrømning efter Man-
ningformlen for stationære kanalstrømninger. Selvom strømningen i kanalen er 

Di 

H/2 sin(wt), T 

hl 
L 

ho 

A 

Du 
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bølgepåvirket, vil der i snit over flere bølgeperioder foregå en udadrettet strøm, 
som er defineret ved kanalens tværsnitsdimensioner, friktionen mod bund og si-
der og middelhældningen af vandspejlet hen over kanalens længde. Kanalstrøm-
ningen beregnes efter den såkaldte Manning-formel (Engelund, X): 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 ∙ 𝑀𝑀 ∙ 𝑅𝑅2 3� ∙ 𝐼𝐼1 2� , 

hvor  

A: Areal er kanalens tværsnitsareal Du∙Bu 
M: Manning tal = 30 m½/s 
R: Hydraulisk radius ≈ Du (for bred rende) 
I: Energigradient =1/L ∙(ho-hl) (positivt ind mod lagunen) 

2.3 Strømning over rev 
Middelhastigheden u beregnes efter formlen for en 2. ordens Stokes bølge 
(Svendsen & Jonsson, 1980): 

𝑣𝑣 =  
𝑛𝑛 ∙ 𝐻𝐻2

8 ∙ 𝑐𝑐 ∙ ℎ 

hvor c er bølgehastigheden L/T. 

Det forudsættes at dr strømmer vand ind over revet, hvor revet i nærværende 
beregninger er delt op i en længere høj del (1 m dybde) og en kortere dybere 
del (1,5 m dybde). Denne to deling skal beskrive, at revet bliver anlagt med va-
rierende dybde. Der strømmer i beregningerne kun vand ind over selve revet, 
mens der kun strømmer vand ud af lagunen gennem kanalerne mellem revene.  
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3 Hydrografiske forudsætninger 

3.1 Vandstand 
 

 

Figur 3-1 Tidsserie for vandstand i Rønne for året 2018 (Kystdirektoratet, 2019) 

 

 

Figur 3-2 Statistisk analyse af vandstandsobservationer for 2018. Frekvenskurve og 
sumkurve 

 

Af ovenstående Figur 3-2 ses, at vandstandene i 2018 varierede omkring -40 cm 
og +50 cm. En analyse af figurens sumkurve giver følgende sandsynligheder for 
tre udvalgte vandstandsintervaller, se Tabel 3-1. 
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Tabel 3-1 Samhørende værdier for vandstandsinterval, repræsentativ vandstand og 
sandsynlighed for en station på dybt vand ud for Nexø havn. 

Vandstandsinterval (cm) 
DVR90 

Repræsentativ vandstand 
(cm) DVR90 

Sandsynlighed (%) 

-30 til -10 -20 18 

-10 til +10 0 47 

+10 til +30 +20 26 

 

Med de valgte intervaller dækkes sammenlagt 91% af alle vandstande i 2018. 
Dette antages at være tilstrækkeligt til den aktuelle opgave. 

3.2 Bølger 
En bølgerose for signifikante bølgehøjder på dybt vand ud for Nexø havn er ge-
nereret i (DHI, 2019). Bølgerosen er genereret og stillet til rådighed for projek-
tet af DHI, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3 Bølgerose ud for Nexø havn (DHI, 2019) 

Det ses af ovenstående at den signifikante bølgehøjde typisk er under 3 m. 
Overstående bølgerose er for hele året. En sommersæson-bølgerose forventes at 
vis et mere mildt bølgeklima. 

Siden Nexø ligger på østsiden af Bornholm og dermed er skærmet mod bølger 
fra vestlige retninger er kun bølger fra den østlige sektor af interesse for en 
overordnet refraktionsanalyse. En lineær præsentation af bølgerosen er givet i 
Figur 3-4. 
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Figur 3-4 Lineær repræsentation af bølgerosen for den østlige sektor. 

Bølgeperioderne på samme sted er beskrevet i nedenstående Figur 3-5, udleve-
ret af DHI til koordineringsmøde. 

 

Figur 3-5 Bølgeperioder ud for Nexø (DHI, 2019a) 

I det følgende antages det (groft) at bølgehøjden H kan beskrives ved den signi-
fikante bølgehøjde Hm0 og bølgeperioden T kan beskrives ved peak bølgeperio-
den Tp. På baggrund af ovenstående figur skønnes i som groft estimat at bølge-
perioden er i størrelsesorden 7 sekunder i 70 % af tiden og 4 sekunder i 30 % af 
tiden. 

Bølgerne refrakteres og shoales in på en vanddybde svarende til revet. Refrak-
tion og shoaling beregnes efter anvisning givet i (Svendsen & Jonsson, 1980) in-
klusive anvendelse af bølgetabellen (Skovgaard, et. al., 1974). 
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Effekten af bølgestatistikken for bølgen på dybt vand og for bølger på 3 m vand-
dybde foran revet er skitseret i Figur 3-6. 

 

Figur 3-6 Bølgestatistik for bølgehøjder ud for Nexø:  
Tykke linjer: Sandsynlighed (Frekvensfunktion) 
Tynde linjer: Akkumuleret sandsynlighed (Sumfunktion) 
Blå linjer: Dybt vand, alle retninger 
Røde linjer: Ud for revet på 3 m vand, bølger fra øst 

Som det er forventet, viser ovenstående figur at bølgeklimaet foran revet er væ-
sentlig mildere, dvs. med en formindsket sandsynlighed for høje bølger og en 
øget sandsynlighed for små bølger. Den vigtigste proces er at bølgerne fra alle 
retninger refrakteres (afbøjes) ind mod det østvendte rev og dermed mister en 
den af deres energi og højde. Således ses at sumkurverne for dybvandsbølger 
fra østlige retninger (grå sumkurve) beskriver flere høje bølger end sumkurven 
for bølger ved revet (gul sumkurve). Fra frekvenskurverne ses at sandsynlighe-
den for bølger mellem 0,75 og 2 m er ca. halv så stor inde ved revet i forhold til 
ude på dybt vand. 
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4 Resultater 
For at imødekomme ønsket om en skrånende krone på revet, er revet i disse be-
regninger delt op i to dele á 30 m´s længde, som ligger i forskellige dybder. 

Der anvendes følgende design parametre: 

Vandstand: -0,1m; 0 m; +0,1 m 
Bølgehøjde: 0,05 m; 0,25 m; 0,5 m  
Bølgeperiode: 4 s, 7 s 

Lagune: 
Areal: 40.000 m² 
Dybde: 2 m 

Rev1:  
Længde af revet: 140 m 
Koten af revet: -1 m 
 
Rev2: 
Længde af revet: 30 m 
Koten af revet: -1,5 m 
 
Kanal: 
Bundkote: -2 m 
Bredde: 120 m (samlet over flere mindre brede kanaler) 
Længde: 30 m 

Ved at gennemføre beregninger på de forskellige kombinationer af input para-
metre, findes afhængigheden af resultaterne for opholdstiden T og for udstrøm-
ningshastigheden Vu for det meste afhænger af bølgehøjden. For opholdstiden i 
lagunen vises sammenhængen med bølgehøjden for to typiske bølgeperioder i 
Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Resultat for opholdstid T ved to bølgeperioder (4 og 7 sekunder) 
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Det ses at opholdstiden for bølger er under et døgn for bølger større end om-
trent 0,2 m. For mindre bølger ses at opholdstiden stiger.  

Bølgehøjder under 0,1 m forventes at forekomme omkring i 25-30% af tiden. 
Det betyder at vandskifteforholdene kan være kritiske i sådanne situationer. På 
baggrund af sumkurvens udseende skønnes det at kritiske opholdstider på ca. 5 
dage forventes i 5-10% af tiden. Da den anvendte statistik gælder for hele året, 
vil sommerperioder forventesat indeholde en større andel af kritiske situationer 
end her beregnet. på den anden side forventes det at være meget sjældent at 
der forekommer 5 dage med gennemgående vindstille og deraf følgende 5 dages 
periode med havblik.  

Det er fundet. at opholdstid (og udløbshastighed) er mest afhængig af bølgehøj-
den og kun i mindre grad afhængig af bølgeperioden eller vandstanden. 

 

Figur 4-2 Resultat for udstrømningshastighed i kanalerne ved to bølgeperioder (4 og 
7 sekunder) 

Hastigheden i udstrømningskanalerne forventes at være under 25 cm/s (ca. 1 
knob), selv ved bølgehøjder på omtrent 1½ m. Ved højere bølger kan det over-
vejes at fraråde badning i selve kanalerne omkring revet. 

Det er ikke oplyst, om at der foregår udledning af spildevand eller regnetinget 
overløb til området for den kommende lagune. Med hensyn til lokal belastning 
med næringsstoffer, iltforbrugende stoffer og bakterier fra regnbetingede over-
løb og eller fra badende, vurderes det, at samme forhold for opholdstid er gæl-
dende for disse bidrag. Dermed vil opholdstider på under 5 dage kunne antages 
at være en indikator for god badevandskvalitet under forudsætning af at der 
ikke foregår permanent udledning af forurenende stoffer til lagunen. 
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PrøveId Enhed Klassificering Cadmium (Cd) Chrom Total (Cr 
total)

Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antr
acen

PAH total Flygtige 
(Benzin) (C6-
C10)

Let olie (C10-
C15)

Let olie (C15-
C20)

Tung olie (C20-
C35)

Olie Total (C6-
C35)

1 mg/kg TS 4 0.13 10 56 10 220 0.062 0.015 0.30 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
2 mg/kg TS 2 0.07 4.4 58 5 180 0.34 0.069 2.1 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
3 mg/kg TS 2 0.24 4.9 26 8.3 160 0.030 <0.010 0.16 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
4 mg/kg TS 0 0.10 4.2 17 3.8 76 0.078 0.015 0.49 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
5 mg/kg TS 1 0.12 5.4 26 3.2 140 0.081 0.018 0.44 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
6 mg/kg TS 1 0.50 11 43 6.8 180 0.064 0.011 0.36 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
7 mg/kg TS 1 0.24 8.7 47 6 130 0.052 0.011 0.28 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
8 mg/kg TS 2 0.25 5.3 41 5 160 0.082 0.020 0.47 <1.0 <5.0 <5.0 39 39
9 mg/kg TS 3 0.13 14 44 8 280 0.026 <0.010 0.16 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
10 mg/kg TS 1 0.09 1.8 20 2.8 180 <0.010 <0.010 0.029 <1.0 <5.0 <5.0 31 31
11 mg/kg TS 2 0.21 7.2 330 7.8 220 0.21 0.043 0.96 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
12 mg/kg TS 3 0.32 4.1 41 5.0 200 0.081 0.012 0.46 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
13 mg/kg TS 3 0.40 5.5 49 4.4 290 0.075 0.018 0.41 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.

Enhed Klasse 1 Klasse 3 Klasse 4
mg/kg TS 40 400 400
mg/kg TS 0,5 5 5
mg/kg TS 500 750 750
mg/kg TS 500 750 750
mg/kg TS 30 100 100
mg/kg TS 500 1500 1500
mg/kg TS 0,3 5 5
mg/kg TS 0,3 5 5
mg/kg TS 4 75 75
mg/kg TS 25 50 50
mg/kg TS 40 80 80
mg/kg TS 55 110 110
mg/kg TS 100 300 300
mg/kg TS 100 300 300

1 3 4
Olie Total (C6-C35) 100 200

0 2

Let olie (C15-C20) 55 83
Tung olie (C20-C35) 100 200

Flygtige (Benzin) (C6-C10) 25 35
Let olie (C10-C15) 40 60

Dibenz(a,h)antracen 0,1 1
PAH total 1 15

Zink (Zn) 100 500
Benz(a)pyren 0,1 1

Kobber (Cu) 30 500
Nikkel (Ni) 15 40

Cadmium (Cd) 0,5 1
Chrom Total (Cr total) 50 500

Grænseværdier klasse 0 Klasse 2
Bly (Pb) 40 120

196491/19 0.5-0.75 400
196492/19 0.5-0.75 130

196489/19 0.5-0.75 20
196490/19 0.5-0.75 110

196487/19 0.5-0.75 48
196488/19 0.5-0.75 190

196485/19 0.5-0.75 37
196486/19 0.5-0.75 35

196483/19 0.5-0.75 23
196484/19 0.5-0.75 27

196481/19 0.5-0.75 53
196482/19 0.5-0.75 43

LAB Nr Dybde Bly (Pb)

196480/19 0.5-0.75 3500

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Sjælland m. klasse 0

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl bI henhold til ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, 27.09.2010)"

Udskrevet 29-11-2019



PrøveId Enhed Klassificering

1 mg/kg TS 4
2 mg/kg TS 2
3 mg/kg TS 2
4 mg/kg TS 1
5 mg/kg TS 1
6 mg/kg TS 1
7 mg/kg TS 1
8 mg/kg TS 2
9 mg/kg TS 3
10 mg/kg TS 1
11 mg/kg TS 2
12 mg/kg TS 3
13 mg/kg TS 3

Enhed Klasse 2
mg/kg TS 120
mg/kg TS 1
mg/kg TS 500
mg/kg TS 500
mg/kg TS 40
mg/kg TS 500
mg/kg TS 1
mg/kg TS 1
mg/kg TS 15
mg/kg TS 35
mg/kg TS 60
mg/kg TS 83
mg/kg TS 200
mg/kg TS 200

2
Olie Total (C6-C35) 100

1

Let olie (C15-C20) 55
Tung olie (C20-C35) 100

Flygtige (Benzin) (C6-C10) 25
Let olie (C10-C15) 40

Dibenz(a,h)antracen 0,3
PAH total 4

Zink (Zn) 500
Benz(a)pyren 0,3

Kobber (Cu) 500
Nikkel (Ni) 30

Cadmium (Cd) 0,5
Chrom Total (Cr total) 500

Grænseværdier Klasse 1
Bly (Pb) 40

196491/19 0.5-0.75
196492/19 0.5-0.75

196489/19 0.5-0.75
196490/19 0.5-0.75

196487/19 0.5-0.75
196488/19 0.5-0.75

196485/19 0.5-0.75
196486/19 0.5-0.75

196483/19 0.5-0.75
196484/19 0.5-0.75

196481/19 0.5-0.75
196482/19 0.5-0.75

LAB Nr Dybde

196480/19 0.5-0.75

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Sjælland

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl bI henhold til ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, 27.09.2010)"

Udskrevet 29-11-2019



Cadmium (Cd) Chrom Total (Cr 
total)

Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn)

0.13 10 56 10 220
0.07 4.4 58 5 180
0.24 4.9 26 8.3 160
0.10 4.2 17 3.8 76
0.12 5.4 26 3.2 140
0.50 11 43 6.8 180
0.24 8.7 47 6 130
0.25 5.3 41 5 160
0.13 14 44 8 280
0.09 1.8 20 2.8 180
0.21 7.2 330 7.8 220
0.32 4.1 41 5.0 200
0.40 5.5 49 4.4 290

Klasse 4
400

5
750
750
100

1500
5
5

75
50
80

110
300
300

4
300

3

110
300

50
80

5
75

1500
5

750
100

5
750

Klasse 3
400

400
130

20
110

48
190

37
35

23
27

53
43

Bly (Pb)

3500



Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antr
acen

PAH total Flygtige 
(Benzin) (C6-
C10)

Let olie (C10-
C15)

Let olie (C15-
C20)

0.062 0.015 0.30 <1.0 <5.0 <5.0
0.34 0.069 2.1 <1.0 <5.0 <5.0
0.030 <0.010 0.16 <1.0 <5.0 <5.0
0.078 0.015 0.49 <1.0 <5.0 <5.0
0.081 0.018 0.44 <1.0 <5.0 <5.0
0.064 0.011 0.36 <1.0 <5.0 <5.0
0.052 0.011 0.28 <1.0 <5.0 <5.0
0.082 0.020 0.47 <1.0 <5.0 <5.0
0.026 <0.010 0.16 <1.0 <5.0 <5.0
<0.010 <0.010 0.029 <1.0 <5.0 <5.0
0.21 0.043 0.96 <1.0 <5.0 <5.0
0.081 0.012 0.46 <1.0 <5.0 <5.0
0.075 0.018 0.41 <1.0 <5.0 <5.0



Tung olie (C20-
C35)

Olie Total (C6-
C35)

<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.
39 39
<20 i.p.
31 31
<20 i.p.
<20 i.p.
<20 i.p.



PrøveId Dato Dybde Benzin (C6-
C10)

m u.t. mg/kg TS
1 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
2 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
3 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
4 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
5 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
6 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
7 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
8 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
9 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
10 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
11 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
12 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0
13 20-11-2019 0.5-0.75 <1.0

Enhed
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TSZink (Zn) 1000

1

Nikkel (Ni) 30
Bly (Pb) 400

Chrom Total (Cr total) 1000
Kobber (Cu) 1000

PAH total 40
Cadmium (Cd) 5

Benz(a)pyren 3
Dibenz(a,h)antracen 3

Tung olie (C20-C35) 300
Olie Total (C6-C35) 300

Let olie (C10-C15) 40
Let olie (C15-C20) 55

Grænseværdier Jordkvalitetskriterier

Benzin (C6-C10) 25

196490/19
196491/19
196492/19

196487/19
196488/19
196489/19

196484/19
196485/19
196486/19

196481/19
196482/19
196483/19

Prøve Nr

196480/19

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Nordjylland

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl b

Udskrevet 29-11-2019



Let olie (C15-
C20)

Tung olie (C20-
C35)

Olie Total (C6-
C35)

Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antr
acen

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
<5.0 <20 i.p. 0.062 0.015
<5.0 <20 i.p. 0.34 0.069
<5.0 <20 i.p. 0.030 <0.010
<5.0 <20 i.p. 0.078 0.015
<5.0 <20 i.p. 0.081 0.018
<5.0 <20 i.p. 0.064 0.011
<5.0 <20 i.p. 0.052 0.011
<5.0 39 39 0.082 0.020
<5.0 <20 i.p. 0.026 <0.010
<5.0 31 31 <0.010 <0.010
<5.0 <20 i.p. 0.21 0.043
<5.0 <20 i.p. 0.081 0.012
<5.0 <20 i.p. 0.075 0.018

1000
2

30
400

1000
1000

40
5

3
3

300
300

40
55

Afskæringskriterier

25

<5.0
<5.0
<5.0

<5.0
<5.0
<5.0

<5.0
<5.0
<5.0

<5.0
<5.0
<5.0

Let olie (C10-
C15)
mg/kg TS
<5.0



PAH total Cadmium (Cd) Chrom Total 
(Cr total)

Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Bly (Pb)

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
0.30 0.13 10 56 10 3500
2.1 0.07 4.4 58 5 53
0.16 0.24 4.9 26 8.3 43
0.49 0.10 4.2 17 3.8 23
0.44 0.12 5.4 26 3.2 27
0.36 0.50 11 43 6.8 37
0.28 0.24 8.7 47 6 35
0.47 0.25 5.3 41 5 48
0.16 0.13 14 44 8 190
0.029 0.09 1.8 20 2.8 20
0.96 0.21 7.2 330 7.8 110
0.46 0.32 4.1 41 5.0 400
0.41 0.40 5.5 49 4.4 130



Zink (Zn) Klassificering

mg/kg TS
220 Afskæring.
180 Jordkval.
160 Jordkval.
76 Kl 0
140 Kl 0
180 Kl 0
130 Kl 0
160 Jordkval.
280 Jordkval.
180 Kl 0
220 Jordkval.
200 Jordkval.
290 Jordkval.



PrøveId Enhed Klassificering

1 mg/kg TS Stærk
2 mg/kg TS Let
3 mg/kg TS Let
4 mg/kg TS Ren
5 mg/kg TS Ren
6 mg/kg TS Ren
7 mg/kg TS Ren
8 mg/kg TS Let
9 mg/kg TS Let
10 mg/kg TS Ren
11 mg/kg TS Let
12 mg/kg TS Let
13 mg/kg TS Let

Enhed Let forurenet jord
(mg/kg jord)

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

LetRen

Kulbrinter, tunge (C20-C35) 100
Total Kulbrinter (C6-C35) 100

Kulbrinter, lette (C10-C15) 40
Kulbrinter, lette (C15-C20) 55

PAH total 4
Kulbrinter, flygtige (C6-C10) 25

Zink (Zn) 500
Benz(a)pyren 0,3

Kobber (Cu) 500
Nikkel (Ni) 30

Cadmium (Cd) 0,5
Chrom Total (Cr total) 500

Grænseværdier Ren jord
(mg/ kg jord)

Bly (Pb) 40

196491/19 0.5-0.75
196492/19 0.5-0.75

196489/19 0.5-0.75
196490/19 0.5-0.75

196487/19 0.5-0.75
196488/19 0.5-0.75

196485/19 0.5-0.75
196486/19 0.5-0.75

196483/19 0.5-0.75
196484/19 0.5-0.75

196481/19 0.5-0.75
196482/19 0.5-0.75

LAB Nr Dybde

196480/19 0.5-0.75

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jordklassificering Århus

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl bGrænseværdier, Århus Østhavn & Århus Oliehavn

Udskrevet 29-11-2019



Cadmium (Cd) Chrom Total (Cr 
total)

Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn)

0.13 10 56 10 220
0.07 4.4 58 5 180
0.24 4.9 26 8.3 160
0.10 4.2 17 3.8 76
0.12 5.4 26 3.2 140
0.50 11 43 6.8 180
0.24 8.7 47 6 130
0.25 5.3 41 5 160
0.13 14 44 8 280
0.09 1.8 20 2.8 180
0.21 7.2 330 7.8 220
0.32 4.1 41 5.0 200
0.40 5.5 49 4.4 290

Stærk

300
500

80
110

40
50

1000
3

1000
30

5
1000

Stærkt forurenet 
jord (mg/kg jord)

400

400
130

20
110

48
190

37
35

23
27

53
43

Bly (Pb)

3500



Benz(a)pyren PAH total Kulbrinter, 
flygtige (C6-
C10)

Kulbrinter, lette 
(C10-C15)

Kulbrinter, lette 
(C15-C20)

Kulbrinter, 
tunge (C20-
C35)

0.062 0.30 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.34 2.1 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.030 0.16 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.078 0.49 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.081 0.44 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.064 0.36 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.052 0.28 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.082 0.47 <1.0 <5.0 <5.0 39
0.026 0.16 <1.0 <5.0 <5.0 <20
<0.010 0.029 <1.0 <5.0 <5.0 31
0.21 0.96 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.081 0.46 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.075 0.41 <1.0 <5.0 <5.0 <20



Total Kulbrinter 
(C6-C35)

i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
39
i.p.
31
i.p.
i.p.
i.p.



Enhed

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Enhed
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TSSum af kulbrinter <= 100 100 - 

Kategori 1 Kategori 2

Lette kulbrinter (>C15-C20) <= 55 55 - 55
Tunge kulbrinter (>C20-C35) <= 100 100 - 300

Flygtige kulbrinter (C6-C10) <= 25 25 - 25
Lette kulbrinter (>C10-C15) <= 40 40 - 40

Benz(a)pyren <= 0.3 0.3 - 3
Dibenz(a,h)antracen <= 0.3 0.3 - 3

Zink (Zn) <= 500 500 - 1000
PAH total <= 4 4 - 40

Kobber (Cu) <= 500 500 - 1000
Nikkel (Ni) <= 30 30 - 30

Cadmium (Cd) <= 0.5 0.5 - 5
Chrom Total (Cr total) <= 500 500 - 1000

Grænseværdier Kategori 1 Kategori 2

Bly (Pb) <= 40 40 - 400

196491/19 Kategori 2 400 0.32
196492/19 Kategori 2 130 0.40

196489/19 Kategori 1 20 0.09
196490/19 Kategori 2 110 0.21

196487/19 Kategori 2 48 0.25
196488/19 Kategori 2 190 0.13

196485/19 Kategori 1 37 0.50
196486/19 Kategori 1 35 0.24

196483/19 Kategori 1 23 0.10
196484/19 Kategori 1 27 0.12

196481/19 Kategori 2 53 0.07
196482/19 Kategori 2 43 0.24

LAB Nr Klassificering Bly (Pb) Cadmium (Cd)

196480/19 Udenfor 3500 0.13

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jord Kategorisering

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl bGrænseværdier, Bek. 1452, december 2015

Udskrevet 29-11-2019



Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) PAH total Benz(a)pyren

56 10 220 0.30 0.062
58 5 180 2.1 0.34
26 8.3 160 0.16 0.030
17 3.8 76 0.49 0.078
26 3.2 140 0.44 0.081
43 6.8 180 0.36 0.064
47 6 130 0.28 0.052
41 5 160 0.47 0.082
44 8 280 0.16 0.026
20 2.8 180 0.029 <0.010
330 7.8 220 0.96 0.21
41 5.0 200 0.46 0.081
49 4.4 290 0.41 0.075

Udenfor kat.

> 55
> 300

> 25
> 40

> 3
> 3

> 1000
> 40

> 1000
> 30

> 5
> 1000

udenfor kategori

> 400

4.1
5.5

1.8
7.2

5.3
14

11
8.7

4.2
5.4

4.4
4.9

Chrom Total (Cr 
total)

10



Dibenz(a,h)antr
acen

Flygtige 
kulbrinter (C6-
C10)

Lette kulbrinter 
(>C10-C15)

Lette kulbrinter 
(>C15-C20)

Tunge kulbrinter 
(>C20-C35)

Sum af 
kulbrinter

0.015 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.069 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
<0.010 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.015 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.018 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.011 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.011 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.020 <1.0 <5.0 <5.0 39 39
<0.010 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
<0.010 <1.0 <5.0 <5.0 31 31
0.043 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.012 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.
0.018 <1.0 <5.0 <5.0 <20 i.p.



Enhed

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Enhed
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TSSum af kulbrinter <= 100 100 - 300

Ren jord Lettere forurenet 

Lette kulbrinter (>C15-C20) <= 55 55 - 55
Tunge kulbrinter (>C20-C35) <= 100 100 - 300

Flygtige kulbrinter (C6-C10) <= 25 25 - 25
Lette kulbrinter (>C10-C15) <= 40 40 - 40

Benz(a)pyren <= 0.3 0.3 - 3
Dibenz(a,h)antracen <= 0.3 0.3 - 3

Zink (Zn) <= 500 500 - 1000
PAH total <= 4 4 - 40

Kobber (Cu) <= 500 500 - 1000
Bly (Pb) <= 40 40 - 400

Cadmium (Cd) <= 0.5 0.5 - 5
Chrom Total (Cr total) <= 500 500 - 1000

Grænseværdier Ren jord (Type 1) Lettere forurenet 
j d (T 2)Nikkel (Ni) <= 30 30 - 30

196491/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 5.0
196492/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 4.4

196489/19 Ren jord (Type 1) 2.8
196490/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 7.8

196487/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 5
196488/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 8

196485/19 Ren jord (Type 1) 6.8
196486/19 Ren jord (Type 1) 6

196483/19 Ren jord (Type 1) 3.8
196484/19 Ren jord (Type 1) 3.2

196481/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 5
196482/19 Lettere forurenet jord (Type 2) 8.3

LAB Nr Klassificering Nikkel (Ni)

196480/19 Kraftigt forurenet jord (Type 4) 10

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, DK-3050 Humlebæk
Tlf. +45 4925 0770, Fax +45 4925 0771

Jord Kategorisering Odense

Ved Kystvej 4 Tange ved norlige Havne indløb, Ved Kystvej 4 Tange ved norlige 
H i dl bGrænseværdier, Bek. Odense

Udskrevet 29-11-2019



Kobber (Cu) Bly (Pb) Zink (Zn) PAH total

56 3500 220 0.30
58 53 180 2.1
26 43 160 0.16
17 23 76 0.49
26 27 140 0.44
43 37 180 0.36
47 35 130 0.28
41 48 160 0.47
44 190 280 0.16
20 20 180 0.029
330 110 220 0.96
41 400 200 0.46
49 130 290 0.41

> 300
Kraftigt forurenet 

> 55
> 300

> 25
> 40

> 3
> 3

> 1000
> 40

> 1000
> 400

> 5
> 1000

Kraftigt forurenet 
j d (T 4)> 30

0.32 4.1
0.40 5.5

0.09 1.8
0.21 7.2

0.25 5.3
0.13 14

0.50 11
0.24 8.7

0.10 4.2
0.12 5.4

0.07 4.4
0.24 4.9

Cadmium (Cd) Chrom Total (Cr 
total)

0.13 10



Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antr
acen

Flygtige 
kulbrinter (C6-
C10)

Lette kulbrinter 
(>C10-C15)

Lette kulbrinter 
(>C15-C20)

Tunge kulbrinter 
(>C20-C35)

0.062 0.015 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.34 0.069 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.030 <0.010 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.078 0.015 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.081 0.018 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.064 0.011 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.052 0.011 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.082 0.020 <1.0 <5.0 <5.0 39
0.026 <0.010 <1.0 <5.0 <5.0 <20
<0.010 <0.010 <1.0 <5.0 <5.0 31
0.21 0.043 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.081 0.012 <1.0 <5.0 <5.0 <20
0.075 0.018 <1.0 <5.0 <5.0 <20



Sum af 
kulbrinter

i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
i.p.
39
i.p.
31
i.p.
i.p.
i.p.
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18.12.19 
 

NOTAT VEDRØRENDE PROJEKT STRANDPARKEN, NEXØ 
 
Tange ved det nordlige havneindløb. 
 
Bornholms Regionskommunes Jordteam har modtaget analyser udtaget i jord/stentange i det 
nordlige havneindløb i Nexø Havn. 
 
Analyserne er udtaget som et led i et projekt om udvikling af Nexø Havn – formentlig med henblik 
på hel eller delvis bortgravning af tangen. Det fremgår ikke klart af det materiale Jordteamet har 
modtaget. 
 
Analyserne er udtaget i 0,5 – 0,75 cm dybde, hvilket kunne indikere en delvis bortgravning af 
tangen. Der er udtaget 13 prøver til analyse. Kort opsummeret er én af prøverne svært forurenet 
med bly - resten af prøverne fordeler sig med cirka halvdelen på ren jord og den anden halvdel på 
lettere forurenet jord.  
 
Ren jord kan genanvendes inden for lovens rammer i øvrigt, mens genanvendelse af den lettere 
forurenede jord kræver en miljøgodkendelse. Der skal indgives ansøgning om dette til kommunen 
via Byg og Miljø. 
 
For at ansøgningen kan behandles skal dette bl.a. belyses yderligere: 

• mængde af jord/sten, der skal fjernes 
• om der skal udtages flere prøver i større dybde 
• forkastningens placering og opbygning 

 
På baggrund af det foreliggende materiale er det Jordteamets vurdering, at der kan gives tilladelse 
til indbygning af den lettere forurenede jord i et projekt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
Indbygning af lettere forurenede jord i en forkastning er dog et projekt, der skal undersøges 
nærmere inden tilladelse meddeles. I denne forbindelse skal der ske en vurdering af omfanget af 
udvaskning af stoffer fra den lettere forurenede jord pga. havets påvirkning af forkastningen. 
 
Projektet kan ikke reguleres af restproduktbekendtgørelsen, idet forkastninger ikke er omfattet af de 
bygge- og anlægsarbejder, hvortil jord kan anvendes uden tilladelse (bilag 4 og 5). 
 
Helle Renée 
Miljøtekniker 
 


