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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 rettes 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 modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

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

 

 

 

Navn   
 

 

Vallensbæk Kommune 
 

     

 

Adresse   
 

 

Vallensbæk Stationstorv 100 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 2665 Vallensbæk Strand 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

47974324 51546008 taa@vallensbaek.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

 
 

     

 

Adresse   
 

 

 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

   
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

   
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

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

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

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

10-02-2020 

 

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Nord for havneøen Krabben, overfor Vallensbæk Havnevej 18 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Matrikel nr. 96, Vallensbæk By, Vallensbæk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Brugerne i Vallensbæk Havn ønsker at udvide havnens landareal for at skabe mere plads til opbevaring af både om 
vinteren samt frigive plads og skabe bedre forhold for klargøring. Desuden udtrykker flere borgere og besøgende i 
området ønske om flere maritime aktiviteter for den almene borger.  
 
Vallensbæk Havn oplyser at de har 636 registrerede bådpladser, hvoraf 607 pladser var aktive/brugbare i 2019. 
Heraf er 92 både blevet i vandet vinteren over på grund af pladsmangel til opbevaring på land. Havnen oplyser i 
øvrigt at ca. 50 både er placeret uhensigtsmæssigt på land. En udvidelse af havnen i området angivet på bilag 1, 
forventes at kunne opbevare 60-70 både i varierende størrelse. Billedet i bilag 2 angiver eksisterende 
vinteropbevaringssituation på Vallensbæk Havn. 
 
Det nye landområde tænkes anvendt fleksibelt, så det om vinteren anvendes til opbevaring af både på land og om 
sommeren giver plads til ophold med adgang til maritime aktiviteter som vandkikkerter, netfiskeri, krabbevæddeløb 
m.m. - et tilbud til den almene borger og et udflugtsmål for institutioner og skoler. Det nye landområde vil samtidig 
give plads til boder og aktiviteter ved lokale og internationale sommerarrangementer og -stævner som jævnligt 
afholdes af havnens klubber. Endeligt giver det nye landareal mulighed for at afslutte stien, der løber rundt langs 
havnens randbeplantning, men som i dag ledes ud på adgangsbroer langs den nordlige del af havneøen Krabben, 
hvilket udfordrer gangbesværede gæster. Projektplaner for det nye landareal fremgår af bilag 3.  
 
Muligheden for at placere aktiviteter og vinteroplag af både udenfor havnens areal, fx på Strandparkens 
parkeringsplads nord for Vallensbæk Havn, er evalueret i forhold til de overordnede planer for området. Både 
Strandparken I/S eller Vallensbæk Kommune ønsker at holde bådoplaget på havnens areal, da det vil fremstå som 
et rodet og meget dominerende element i det åbne kystlandskab som i øvrigt præger Køge Bugt Strandpark. 
Desuden har Vallensbæk Havn investeret i automatiske pullerter for at sikre sig mod tyveri af bådene og har et stort 
ønske om at kunne opbevare alle både sikkert på havnens areal. 
 
Forskellige scenarier for placering og udformning af nyt landareal i Vallensbæk Havn har været drøftet med brugerne 
af Vallensbæk Havn og Niras har gennemført tekniske forundersøgelser for klarlægning af konsekvenserne for vand- 
og miljøforhold. I den hydrauliske modelleringsrapport fra Niras konkluderes det, at udvidelse i det valgte område 
ikke vil påvirke strømforhold eller vandkvalitet i hverken havn eller indsøer. Udvidelsen forventes ikke at medføre 
sedimentaflejring og der er ikke behov for særlige is-foranstaltninger ved anlæg af broer. Hydraulisk 
modellieringsrapport fremgår af bilag 4. 
 
Det nye landareal placeres nord for havneøen Krabben, udformet med et smalt stykke overfor Restaurant Krabben 
og med et trapezformet areal, der udfylder ”hakket” udfor den eksisterende stejleplads. Arealet opbygges ved opfyld 
med rene indbygningsegnede genbrugsmaterialer og afsluttes med en stensætning. Etablering af det nye landareal 
medfører en samlet reduktion af søterritoriet på ca. 1.800 m2.  
 
Eksisterende K-bro og L-bro erstattes af nye broer med samme betegnelser. Ny K-bro på 46 m etableres parallelt 
med eksisterende J-bro mod nordvest, mens en ny L-bro på 27 m placeres nær hjørnet af det nye landareal i 
tilknytning til fiskernes fremtidige stejleplads. Der anlægges to flydebroer på ca. 15 m længde udfor den nye L-bro 
mod nordøst og langs det smalle areal udfor Restaurant Krabben. Sidstnævnte flydebro suppleres med to 
opholdsplateauer af træ på hver ca. 15 m2 indbygget i stensætningen. Randbeplantning retableres langs den nye 
havnekant og der etableres en sti langs ny stensætning.  
 
Der er behov for at oprense havnebunden omkring ny K-bro til kote -1,5, for at opretholde muligheden for sejlads 
med mindre både. 
 
Forsyningskabel fra havnens etablering krydser havnebunden i uddybnings- og opfyldningsområdet. Radius oplyser 
at de tidligere NESA-kabler ikke længere er i brug og er lagt døde. Havnen forsynes nu via kabelføring nær 
adgangsdæmningen.  
 
Projektet vurderes at være omfattet af § 16 (bilag 2 pkt. 10-L) i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 1225 af 25/10/2018. Oplysninger til VVM screening er vedlagt i 
bilag 5. 
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Ved Kystdirektoratets afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i november 2019, er 
Vallensbæk Havn ikke længere underlagt strandbeskyttelseslinjen. Området er heller ikke underlagt andre former for 
beskyttelse, hvormed projektet ikke ansøges hos øvrige myndigheder. 
 
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har afsat midler til udvidelse af Vallensbæk Havn på budget 2018-2021. 
Skitseprojekt for udvidelsen blev sammen med en helhedsplan for havn- og strandområdet i Vallensbæk godkendt i 
februar 2019 og har dannet grundlag for en ny lokalplan for området, som blev vedtaget i juni 2019. Projektet er 
udbudt i totalentreprise med forbehold for myndighedsgodkendelser. Fremlagte projekt er udarbejdet af vindende 
totalentreprenør i samarbejde med havnens brugere og Vallensbæk Kommune. 
 
Udvidelsen af Vallensbæk Havn forventes anlagt i perioden november 2020 – marts 2021. 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Sten fra eksisterende stensætning lægges i depot for senere genindbygning i ny stensætning. 
Opfyldning sker på eksisterende havnebund uden forudgående oprensning. Opfyldsmaterialer består af 
indbygningsegnet råjord, klasse 0/1, og afsluttes med 40 cm friktionsfyld og 15 cm stabilt grus. Alle materialer 
tilkøres, aflæsses på pladsen og indbygges med gummiged eller lignende. Komprimering sker i henhold til gældende 
normer. Der afsluttes med stensætning opbygget på en geotekstil med sten fra depot suppleret med tilkørte sten.  
 
Der rammes pæle til nye faste broer og til fortøjning af flydebroer. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 1.200 m³  

 

 

 

Oprenset sediment klappes udfor Mosede Strand (Sandfangshul 1+2, Køge Bugt).  
Klapplads nr. K_007_02 og K_007_03. 
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 5.000 m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

Opfyldsmateriale består af indbygningsegnet råjord, klasse 0/1, som afsluttes med 40 cm friktionsfyld (bundsand fra 
grusgrav) og 15 cm stabilt grus (fra grusgrav). Det dokumenteres hvor indbygningsmaterialerne kommer fra og at 
materialet overholder forureningsklassen ved forudgående prøvetagning, analyse og godkendelse. Ishøj Kommunes 
miljømyndighed er godkendende instans på jordflytningssagen. 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Samlet bilagsliste:  

 

Bilag 1 – Oversigtskort, søkort og matrikelkort  med indtegnet anlæg 
Bilag 2 – Eksisterende vinteropbevaring 
Bilag 3 – Projektplaner og snittegninger 
Bilag 4 – Hydraulisk modelleringsrapport, Niras 
Bilag 5 – Oplysninger til VVM screening   

 

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

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

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 10-02-2020 TINA ALLUND 
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Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.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.miljoportalen.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 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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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, 
kulturelt 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 reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes 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 opfyldningen 
angives 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 I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

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

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- 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 ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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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 

http://www.kyst.dk/
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Lotte Beck Olsen

Fra: Tina Aalund <taa@vallensbaek.dk>
Sendt: 20. april 2020 16:50
Til: Lotte Beck Olsen
Emne: SV: KDI 20/00620; Vedr. ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritorie - 

Udvidelse af Vallensbæk Havn

Hej Lotte. 
 
Beklager at det ikke tydeligt fremgår af ansøgningen om der er tale om oprensning eller uddybning. Det bekræftes 
hermed at vi ønsker at uddybe til kote ‐1,5 omkring ny K bro.  
 
Det ønskes fortsat at klappe materialet ved klapplads udfor Mosede Strand. Der sendes særskilt ansøgning om 
klaptilladelse til Miljøstyrelsen. 
 
Det er korrekt at vi forventer, at den samlede anlægsperiode for hele projektet (inkl. pæleramning) løber fra 
november 2020 – marts 2021. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Tina Aalund 
Projektleder 
Projektenheden 
 

 
   
Vallensbæk Kommune  Telefon:  4797 4000  
Vallensbæk Stationstorv 100  Direkte/Mobil:  +4547974324 / +4551546008 
2665 Vallensbæk Strand  E-mail:  taa@vallensbaek.dk 

 
Sådan behandler Vallensbæk Kommune dine persondata 
Når du henvender dig til Vallensbæk Kommune, behandler vi oplysninger om dig i over- 
ensstemmelse med databeskyttelsesloven. Vi bruger dine oplysninger til at behandle 
og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På  
vallensbaek.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi 
passer på dine oplysninger. 
 
  

 

Fra: Lotte Beck Olsen <lbo@kyst.dk>  
Sendt: 16. april 2020 15:18 
Til: Tina Aalund <taa@vallensbaek.dk> 
Emne: KDI 20/00620; Vedr. ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritorie ‐ Udvidelse af Vallensbæk Havn 
 
Kære Tina 
 
Tak for den fremsendte ansøgning, som jeg har været ved at se lidt nærmere på. 
 
Jeg har dog på nuværende tidspunkt behov for at afklaret, om der er tale om, at der sker en oprensning eller en 
uddybning. I ansøgningen skriver I, at der skal ske en oprensning, men ud fra sagens akter, så ser det ud til, at der er 
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tale om en uddybning, idet I ønsker at vanddybden skal være mere end hvad den er på de officielle kort. Er det 
korrekt at der er tale om uddybning? 
 
Det fremgår, at I vil klappe materialet fra uddybningen/oprensningen. Vi skal i den forbindelse bemærke, at vi ikke 
er myndighed for klaptilladelser, hvorfor dette ikke er omfattet af vores sagsbehandling af projektet. 
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1 Indledning 
NIRAS har af Vallensbæk Kommune fået til opgave at vurdere potentielle påvirk-

ningerne ved udbygning af Vallensbæk Havns arealer i form af opfyldninger og ved 

etablering af en badeanstalt øst for havnens nordlige ydermole. Ved vurderingen 

vil i henhold til aftale med Kommunen blive lagt særligt vægt på: 

 at vurdere hvordan opfyldningerne kan påvirke vandskifte og vandkvalitet i 
havnen og i søerne bag havnen. 

 
 at vurdere evt. ændringer i tang-, fedtemøg- og sedimentaflejringer.  

 
 at vurdere badeanstaltens påvirkning af sedimenttransport og sedimentation 

under anstalten og i havneløbet. 

 
 at vurdere behovet for at sikre mod isskruninger  

 

Indledningsvis er der foretaget en screening af de potentielle påvirkninger, ved 

etablering af havneudvidelserne og badeanstalten [1]. Nærværende rapport rede-

gør nærmere for omfanget af de i screeningsundersøgelsen identificerede potenti-

elle påvirkninger, med udgangspunkt i numeriske modeller af bølgeklima og vand-

skifte/vandkvalitet.  

I Figur 1.1 ses en oversigt af området omkring Vallensbæk Havn med stedangivel-

ser som bruges gennem nærværende rapport.  

Figur 1.1: Oversigt med navneangivelse af havne, søer, åudløb mm. Stiplet sorte linjer angiver kommunegrænser. 
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2 Planer for fornyelse af havnearealer 
Der foreligger 2 planer for opfyldning og udbygning af Vallensbæk Havn: 

1. 2 opfyldninger nord for havneøen på ca. 1.850 m² og 850 m², henholdsvis 

(opfyldning A+B på Figur 2.1). 

2. 1 opfyldning syd for havneøen på ca. 10.000 m² (C på Figur 2.1). 

   
Figur 2.1: Planer for udbygning 

af Vallensbæk Havn. A+B udgør 

Plan 1, C udgør Plan 2. 

 
Modtaget af Vallensbæk Kom-

mune. 

 

 
   

 

Foruden udvidelse af havnearealer overvejes det at etablere en badeanstalt øst for 

havnes nordlige ydermole (se Figur 2.2). Adgang til badeanstalten er planlagt at 

foregå via ydermolen, ved at anlægge en adgangssti på denne. Badeanstalten er 

skitseret til ca. 400 m². Det antages som udgangspunkt at badeanstalten er pæle-

funderet.   
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Figur 2.2: Plan for etablering af 

en badeanstalt ved Vallensbæk 

Strand øst for den nordlige 

ydermolen til havnen.  

 

Udarbejdet af Vallensbæk Kom-

mune, [2]. 
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3 Sammenfatning og konklusion 
I nedenstående er der givet et resumé af påvirkningerne ved etablering af Scena-

rie A+B (se Figur 2.1), Scenarie C (se Figur 2.1) samt ved etablering af badean-

stalten (se Figur 2.2).  

Påvirkningerne fra de forskellige scenarier vurderes ved at sammenligne forhol-

dene i dag med de fremtidige forhold efter udbygningen. Til brug for sammenlig-

ningen benyttes en numerisk hydraulisk model, som kan beregne virkningerne på 

vandstand, bølger, strøm og vandskifte fra de foreslåede udbygninger.  

Der er valgt tre hoveparameter til denne sammenligning: 

 Strømforholdene i havnen, 

 Vandskiftet i havnen og søerne og 

 Sedimentforhold og fedtemøg i havnen og omkring badeanstalten  

Endelig er der undersøgt om isforhold kan have betydning for udformningen af de 

foreslåede udbygninger.  

3.1 Scenarie A+B, Plan 1 
Resultatet af undersøgelsen kan for Scenarie A+B sammenfattes således:  

Strøm 

Ingen eller kun ubetydelig påvirkning af strømforhold og dermed heller ingen på-

virkninger af betydning på besejlingen og fortøjningsforholdene i havnene. 

Vandskifte 

Ingen eller kun ubetydelig påvirkning af vandskifteforholdene i havnene og søerne 

i strandparken.  

Sediment og fedtemøg 

Ingen eller kun ubetydelig påvirkning på ansamling af sediment, tang og fedtemøg 

i havnene.  

Isforhold 

Der er ikke behov for særlige is-foranstaltninger. Konstruktion dimensioneres efter 

de is-standarder der normalt bruges for havne. 

Konklusion 

Gennemførelse af denne udbygning forventes ikke at få nogen mærkbar indvirk-

ning på strømforholdene og dermed besejlingsforholdene i havnen samt på vand-

kvaliteten i havnen eller i strandparkens søer. Den forventes heller ikke at påvirke 

de nuværende sedimentationsforhold i havnen og indsejlingen eller øge ansamlin-

ger af tang og fedtemøg i havnen og langs stranden. 

3.2 Scenarie C, Plan 2 
Resultatet af undersøgelsen kan for Scenarie C sammenfattes således:  

Strøm 

De største strømhastigheder i indsejlingen øges med ca. 0,1 m/s (se de røde om-

råder i Figur 3.1) til ca. 0,4 m/s. I indsnævringen syd for opfyldningen skabes en 

strømkoncentration med maksimale hastigheder op til 0,25 m/s. Dette betyder, at 
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der kan opstå situationer, hvor besejlings- og fortøjningsforhold langs den syd-

vendte yderside af opfyldningen vil blive vanskelig. Desuden kan større bølger løbe 

ind gennem havneindsejlingen og bidrage til forværringen af besejlingen/fortøjnin-

gen langs kajen. 

Herudover vil hastigheden i indsejlingen sydøst for opfyldningen og mellem opfyld-

ningen og den nordlige ydermole reduceres med op til 0,1 m/s (se de grå områder 

i Figur 3.1).  

Figur 3.1: Forskellen i maksimum strømningshastighed for Scenarie C og nuværende situation. Røde farver indikerer en forøgelse af 

strømhastigheden og blå farver indikerer en reduktion af strømhastigheder ved etablering af Scenarie C.  

 

   

Vandskifte 

Der vil ske en mindre reduktion af vandudskiftningen i hele området. For søerne 

bag Vallensbæk og Ishøj Havn er der tale om en reduktion på ca. 6 % og for et 

enkelt område i Vallensbæk Havn op til ca. 22 % om sommeren. Reduktionen er 

størst om sommeren og mindre om vinteren.  

Den relative lille reduktion i vandskiftet i søerne vurderes ikke at være kritisk for 

vandkvaliteten i søerne, som i dag har et ganske godt vandskifte, hvor vandet 

stort set udskiftet i løbet af 14 dage.  

Reduktionen af vandskiftet i havnene vurderes ikke at være kritisk for vandkvalite-

ten.  

M
usl

inge
n

Kra
bben

Søh

e
st

e
n

Ta
nglo

ppe

n

Hastighedsdifference [m/s]

-0
.1
16

 - 
-0

.1

-0
.0

99
 - 

-0
.0

75

-0
.0

74
9 

- -
0.

05

-0
.0

49
9 

- -
0.

02
5

-0
.0

24
9 

- 0

0.
00

1 
- 0

.0
25

0.
02

51
 - 

0.
05

0.
05

01
 - 

0.
07

5

0.
07

51
 - 

0.
1

0.
10

1 
- 0

.1
25

0 0.1 0.2 0.30.05
Kilometers

±



 

 

Vallensbæk Kommune  12. oktober 2018  www.niras.dk 

9 

Sediment og fedtemøg 

Forøgelsen af strømningshastigheden vil ud for det opfyldte areal potentielt kunne 

transportere sediment længere ind i havnen, hvor det så vil aflejres i bassinet 

umiddelbart vest og nord for udbygningen, hvor der skabes læzoner.  

Som for sediment vil fedtemøg, som er kommet ind i havnen, kunne transporteres 

længere ind i havnen. Det vil antageligt ikke øge mængden markant men derimod 

kun påvirke fordeling af fedtemøg i havnen. Der forventes således en øget sedi-

mentation og ansamling af tang og fedtemøg på indersiden af den nordlige yder-

mole samt i området vest for opfyldningen i læ af denne, hvor strømhastighederne 

reduceres.  

Isforhold 

Udbygningen vil kunne påvirkes af isen, som kan blive ført ind igennem havne-

mundingen og med strøm og bølger påvirke havnekonstruktionerne med ekstra 

kraft. 

Konklusion 

Udbygningen forventes at påvirke aflejringen af sand og fedtemøg lokalt i havnen 

og dermed vandkvaliteten i disse lokale områder på en ikke uvæsentlig måde (Fi-

gur 3.2). Desuden forventes strømmen i perioder at være relativ stærk og bøl-

gerne så høje, at de vil påvirke besejlingen og fortøjningen langs kajen (Figur 

3.2). Disse påvirkninger vurderes imidlertid ikke at være større end at de kan eli-

mineres med en hydraulisk optimering af udbygningens udformning.  

   
Figur 3.2: Sammenfatning af 
påvirkning af de hydrauliske 

forhold, besejlings/ligge forhold 

samt vandkvalitet for Scenarie 

C og nuværende situation. 

 

 

    

 

Desuden skal der ved planlægningen af udformningen af udvidelserne tages hen-

syn til ekstra iskræfter fra drivende isflager og skruninger ind gennem havneåb-

ningen. 
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3.3 Badeanstalten 
Resultatet af undersøgelsen kan for Badeanstalten sammenfattes således: 

Sediment 

En badeanstalt på pæle vil øge aflejring af sand under badeanstalten og især i om-

rådet mellem badeanstalten og stranden. Dette kan betyde en midlertidig reduk-

tion af tilsandingen af sejlrenden, indtil der efter nogle år har indfundet sig et ny 

sedimenttransportligevægt, som vil bringe sandet forbi badeanstalten.  

Desuden forventes det at større bølger og strøm i kortere perioder kan skabe min-

dre midlertidige erosionshuller lokalt omkring pælene specielt om vinteren.   

Ud over disse påvirkninger forventes en pælekonstruktion ikke at have yderligere 

påvirkninger af betydning for sedimentationsforholdene langs stranden eller i hav-

nen.  

Tang og fedtemøg 

Badeanstalten vil have en mindre tendens til at øge den i forvejen omfattende af-

lejring af tang og fedtemøg i området mellem badeanstalten og stranden.  

I de perioder hvor der forekommer huller omkring pælene vil der kunne aflejres 

organisk materiale.  

Isforhold 

Badeanstalten kan blive udsat for omfattende isskruninger og ispåvirkninger fra 

tykke drivende isflager. Det betyder at visse dele af konstruktionen skal designes 

som særlig ”strong points” som vil kunne modstå disse kræfter, og som den øvrige 

konstruktion så kan ”støtte” sig op ad.  

Konklusion 

Placeringen og udformningen som den er angivet af kommunen på Figur 2.2 vil 

med en pæleløsning øge sedimentationen og aflejringen af tang og fedtemøg mel-

lem badeanstalten og stranden langs med ydersiden af den nordlige ydremole. 

Den vil desuden være meget udsat for iskræfter, som vil gøre konstruktionen rela-

tiv dyr.  

Der synes at være flere muligheder for at optimere udformningen af badeanstalten 

med henblik på at reducere generne forbundet med ansamling af sand, tang og 

fedtemøg samt modstå iskræfter. En nærmere undersøgelse heraf kunne også na-

turligt inkludere en optimering af tilsandingen af indsejlingen og ansamling af tang 

og fedtemøg langs stranden. 
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4 Bølgemodel 

4.1 Formål 
Hovedformålet med modellen er at bestemme det gennemsnitlige bølgeklima samt 

sæson- og årsvariationen af dette med henblik på, at kunne vurdere sediment-

transporten og bølgemønstret ved Vallensbæk Strand og i indløbet til havnene, for 

herved at kunne vurdere påvirkninger ved etablering af de foreslåede udvidelser.  

4.2 Opsætning 
Bølgerne udfor Vallensbæk er givet af lokalt generet vindbølger suppleret med bøl-

ger dannet over den sydøstlige del af Østersøen. For at begrænse beregningstiden 

er beregningsnettet holdt relativt groft henover Østersøen og finere og finere de-

sto tætter på Vallensbæk der modelleres (se Figur 4.1).  

Dybdedata er for: 

 Østersøen baseret på [3] med en opløsning på 0,5°; 
 Køge Bugt og de indre danske farvande på [4] 
 

Til at simulere bølger er der anvendt MIKE21 SW som er en spektral bølgemodel 

udviklede af DHI [5].  Det anvendte model beregningsnet er illustreret på Figur 

4.1. 

Figur 4.1: Modelområde for bølgemodelen med angivelse af beregningsnet.  
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Til at drive modellen er der anvendt vindfelter fra [6] med en tidslig opløsning på 

en time og en horisontal opløsning på 0,3°.  

Bølgemodellen er kørt for perioden fra år 1979 til 2010.  

4.3 Verifikation 
Samme model, bortset fra den øgede beregningsdetaljering ved Vallensbæk, er 

tidligere anvendt for en række projekter i Østersøen og er i den forbindelse blevet 

kalibreret mod bølgemålinger på Kriegers Flak, Arkona, Darsser Schwelle og Rønne 

Banke med ganske god overensstemmelse. Afstanden til observationerne gør dog 

at de ikke kan betragtes som en kalibrering for område udfor Vallensbæk, men 

mere skal ses som en verifikation af modellen. 

4.4 Resultat 
Som præsentation af bølgeklimaet hhv. vest og øst for Vallensbæk Havn er der 

trukket bølgedata for fem position på 4 m dybdekontouren (se Tabel 4.1). 

 

For de samme positioner er den tilhørende bølgerose vist på Figur 4.2 og som det 

fremgår, er der ikke den store variation i bølgeklimaet fra Ishøj til Vallensbæk og 

Brøndby Strand. Dog er de sydlige bølger en anelse mere fremherskende for sidst 

nævnte. Bølgeklimaet er i mere end 40 % af tiden domineret af bølger fra 150-

180° og i andre 40 % af bølger af ubetydelig størrelse, mindre end 5 cm (se Tabel 

4.2). 

Generelt er bølgeklimaet mildt med maksimum signifikante bølger henover vinte-

ren på omkring en meter og for sommeren ca. det halve (se Tabel 4.3). 

Sammenholdes de lokale bølgeforhold med den målte vandstand i Køge er der for 

perioden 2012 til 2017 ikke nogen sammenhæng mellem maksimum højvande og 

maksimum bølger. De størst simulerede bølger i perioden er derimod sammenflad-

ende med en vandstand på omkring 0,0 m og hvad der umiddelbart vurderes at 

være den værst kombinerede hændelse er højvande på omkring en 1 m med tilhø-

rende signifikante bølger lige under 0,7 m (se Figur 4.3). 

  

Nummer x y Betegnelse

1 713255 6165409 Ishøj vest

2 713993 6166113 Ishøj midt

3 714621 6166549 Ishøj øst

4 715493 6167454 Brøndby midt

5 716373 6167102 Brøndby øst

Tabel 4.1: Position hvor der 

er udtaget bølgedata. Koordi-

nater i UTM32N WGS84. 
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Figur 4.2: Bølgerose (1979-2010) for 5 positioner på 4 m dybde ud for Ishøj, Vallensbæk og Brøndby Strand. Bølgeroserne viser hvor 

ofte en given kombinationen af bølgeretning og bølgehøjde forekommer. Positionernes koordinater fremgår af Tabel 4.1. 

 

   

 

 

   

 

Tabel 4.2: Vallensbæk Havn, Gennemsnit bølgeklima for perioden 1979 til 2010 opgjort for udvalgte retningsintervaller. 

From 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Sum

To 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

0.05 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.47% 26.59% 1.02% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 32.31%

0.20 0.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.03% 12.74% 3.83% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.71%

0.40 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 2.27% 1.37% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.45%

0.60 0.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.25% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%

0.80 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

1.00 1.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.20 1.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.40 1.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.60 1.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.80 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.18% 41.87% 6.36% 1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59.89%

[mHs] 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 0.14 0.30 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

[mHs] 0.00 0.00 0.00 0.10 0.81 1.06 1.10 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10

S
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ik

a
n
t 

b
ø
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e
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ø
jd

e
, 

H
s
 [

m
]

Bølgeretning [°]

Sum

Middel

Maksimum
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Figur 4.3: Middeltidshændelse for kombinationen af den signifikant bølgehøjde og vandstand (Køge) baseret på perioden 2012-01-01 til 

2017-12-31. 

 

   

  

   

 

Tabel 4.3: Vallensbæk Havn, Gennemsnit bølgeklima for perioden 1979 til 2010 opgjort pr. måned. 

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År

0.05 0.20 2.27% 2.06% 2.70% 3.23% 3.39% 2.72% 2.95% 3.01% 2.70% 2.59% 2.32% 2.37% 32.31%

0.20 0.40 2.51% 2.15% 2.40% 1.72% 1.57% 1.20% 1.06% 1.34% 1.83% 2.36% 2.33% 2.24% 22.71%

0.40 0.60 0.84% 0.52% 0.45% 0.13% 0.08% 0.04% 0.03% 0.09% 0.18% 0.61% 0.71% 0.76% 4.45%

0.60 0.80 0.10% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.06% 0.10% 0.40%

0.80 1.00 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03%

1.00 1.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.20 1.40 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.40 1.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.60 1.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.80 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

67.5% 62.0% 65.7% 61.9% 59.4% 48.2% 47.7% 52.3% 57.4% 66.0% 66.0% 64.6% 59.9%

32.5% 38.0% 34.3% 38.1% 40.6% 51.8% 52.3% 47.7% 42.6% 34.0% 34.0% 35.4% 40.1%

[mHs] 0.18 0.16 0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.10 0.12 0.16 0.17 0.17 0.13

[mHs] 1.10 0.94 0.79 0.71 0.67 0.56 0.57 0.57 0.86 0.85 0.94 1.07 1.10

S
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]
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5 Strømnings- og vandskiftemodel 

5.1 Formål 
Formålet med modellen er at bestemme påvirkningerne på strømningsforholdene 

og vandskiftet som følge af etableringen af de foreslåede øer. Strømningsforhol-

dene undersøges specielt i havnen mens vandskiftet undersøges både i havnen og 

i de bagvedliggende saltvandssøer. 

5.2 Data 

5.2.1 Bathymetri 

Dybder i Vallensbæk og Ishøj Havn er opmålt i forbindelse med screeningsunder-

søgelsen den 9. august 2018 [1]. Dybder i søerne er defineret ud fra kendskabet 

til det oprindelige Køge Bugt Strandpark projekt og den afgrænsning, der er identi-

ficeret fra luftfotos. Vanddybden i de lavvandede områder af søerne er sat til 0,4 

m og til 2 m i de dybere områder. Dybderne mellem disse niveauer er fundet ved 

lineært interpolation. Dybder i Hundige og Brøndby Havn er ligeledes defineret ud 

fra kendskab til det oprindelige projekt suppleret med opmålte data. Den anvendte 

batymetri ses i Figur 5.1. 

Figur 5.1: Batymetri af modelområdet anvendt til strømnings- og vandskiftemodelen. 

 

   

 

 

 

5.2.2 Bygværker og tilløb fra oplandet 

Som beskrevet i screeningsrapporten, [1], styres vandudskiftningen i søerne bag 

havnene ved aktiv styring af 4 bygværker, placeret i Hundige, Ishøj, Vallensbæk 

og Brøndby Havne. Bygværkerne styres således at der ved højvande i Køge Bugt 

ledes vand fra Vallensbæk Havn ind til Ringebæk Sø samt fra Ishøj Havn til Jæ-

gersø. Tilsvarende ledes vand fra Holmesø til Brøndby Havn og fra Lille Vejlesø til 

Hundige Havn ved lavvande.  
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Foruden bygværker styres afstrømningen fra Lille Vejleå til Hundige Havn af et 

højvandslukke (HLV1). Højvandslukket sikrer afstrømning fra åen til havnen, men 

forhindrer, at der kan strømme vand fra havnen ind i åen.  

Styringen af bygværkerne højvandslukker er gengivet i Tabel 5.1. 

 

Foruden det vand der ledes gennem bygværkerne er der afstrømning fra Lille Vej-

leå til Hundige Havn, fra Store Vejleå til Jægersø og fra Fæstningskanalen til Hol-

mesø. Disse afstrømninger medtages ikke i modellering og derved ikke i nærvæ-

rende analyse.  

En oversigt af konstruktioner og udløb i modelområdet ses i Figur 5.2 og Figur 5.3, 

og en nærmere beskrivelse findes i screeningsrapporten, [1]. 

   
Figur 5.2: Bygværker i Ishøj og 

Hundige Havn, udløb fra Store 

Vejleå, udløb fra Lille Vejleå og 

ind- og udløb fra søerne Jæger 

sø og Lille Vejlesø. 

 

  
   

 

  

BV
3,

Ind

Overløb +0.5m

Underføring

Underføring

Overløb +0.5m

Underføring

Underføring

Underføring

HVL 2, Store Vejleå

Underføring

BV 1, Ud

Sluse, Store Vejleå

HVL 1

BV 2, Ind

Udløb, Lille Vejleå

Tabel 5.1: Styringspraksis af 

bygværker (BV) og højvand-

slukker (HLV) til regulering af 
vandudskiftningen i søerne 

bag havnene.  

 

Ved alle styrevandspejl skal 

vandspejlet være 4 cm højere 

eller mindre inden sluserne 

reagerer. 

 

HLV 2 er ikke relevant for 

nærværende modellering.  
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Figur 5.3: Bygværker i Vallens-

bæk og Brøndby Havn, rør mel-

lem søerne, udløb fra Vestvol-

den og ind- og udløb til søerne 

fra/til havnene. 

 

 

   

5.2.3 Vind 

Som for bølgemodellen benyttes der vindfelter fra CFSR [6]. 

5.2.4 Vandstand 

Da der ikke forefindes vandstandsmålinger for området er det valgt at bruge må-

linger fra Køge Havn, som er den målestation, der er nærmest og som med en vis 

rimelighed kan siges at være repræsentativ. 

5.3 Metode  
Til at beskrive de hydrauliske forhold er der anvendt MIKE 21 HD, som er en nu-

merisk model udviklet af DHI [7]. I modellen er Hundige, Ishøj, Vallensbæk og 

Brøndby Havne samt søerne imellem disse inkluderet. I modellen er indløbende til 

de 3 havne åbne og som randbetingelse påsættes målte vandstande for Køge 

Havn (se Figur 5.4). Herudover er vinden medtaget i modellen. Strømningerne i 

havnene og i søerne drives således af vandstandsvariationerne i Køge Bugt samt 

af de vindgenererede strømme.  

  

Underføring

Underføring

Ø800, -0.5m

Underføring

Ø800, -0.5m

BV 3, Ind

BV 4, Ud

Udløb, Vestvolden
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Figur 5.4: MIKE 21 HD FM, bathymetri og beregningsnet. De åbne vandstandsrande, hvor målte vandstande for Køge Havn er påsat 

som randbetingelse, er markeret med pile.  

 

   

Bygværkerne er i modellen repræsenteret som beskrevet i nedenstående: 
1) Underføring, indlagt som ”Culvert” med variabel bredde til at beskrive den 

cirkulære facon og den flade bund, har en bredde på 4 m ved kote -0.5 m 
og en længde på 15 m; 

 
2) Ø800 rør, indlagt som cirkulær ”Culvert” med en diameter på 0,8 m, bund 

i -0,5 m og en længde på 25 m; 

 
3) De to overløb er inkluderet i bathymetrien – vurderes ikke at have betyd-

ning for nærværende vurdering; 

 
4) Højvandslukket, HVL1, ved Hundige Havn er indlagt som en ”Gate”, der 

lukker, når vandstanden i havnen er større end i åen og er åben, når 
vandstanden i åen er højere end i havnen; 

 
5) Bygværker beskrives ved en kombination af én ”Culvert” og tre ”Gates” 

for indløbsbygværkerne i Ishøj og Vallensbæk Havne og én ”Gate” for ud-
løbsbygværkerne i Hundige og Brøndby Havne. ”Culvert” sikrer den kor-

rekte dimension samt styre retningen på gennemstrømningen. ”Gates” 
styre hvornår bygværket skal være åben for gennemstrømning.  

 

Vandskiftet eller opholdstiden er vurderet ved at påføre vandet i indløbet til Val-

lensbæk Havn et sporstof med en koncentration på 1, hvorved vandskiftet i syste-

met kan aflæses direkte ud af koncentrationen, således at en koncentration på 0,5 

indikerer, at 50% af vandet til det pågældende tidspunkt er udskiftet med vand fra 

Køge Bugt. 

5.4 Opsætning 
Modellen er baseret på de tilgængelige dybdedata, bygværksdimensioner, byg-

værksstyring, vind, variable i tid og sted, påtrykt den våde overflade samt vand-

stand, variable i tid, påsat indløbet til hver af de tre havne for begge af de to ud-

valgte perioder: 
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1. Sommer: 3/6 til 17/6 2012: Denne periode er karakteriseret som en 

typisk sommerperiode med små vandstandsvariationer mellem -0,15 m 

DVR90 og +0,3 m DVR90 (se Figur 5.5), dominerede af vind fra sydvest 

med hastigheder mellem 0 til 8,5 m/s (se Figur 5.6 og Figur 5.7). 

 

2. Vinter: 10/1 til 24/1 2012: Denne periode er karakteriseret ved stærke 

vinde og fluktuationer i vandstanden på mellem -0,8 m DVR90 og +1,1 m 

DVR90 (se Figur 5.8), med hovedsageligt vestlige vinde med hastigheder 

på mellem 0 og 13,3 m/s (se Figur 5.9 og Figur 5.10). 

Figur 5.5: Vandstand for sommerperioden fra 2012-06-03 til 2012-06-17. 

 

   

 

Figur 5.6: Vindhastighed og -retning for sommerperioden fra 2012-06-03 til 2012-06-17. 
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Figur 5.7: Vindrose for som-

merperioden fra 2012-06-03 til 

2012-06-17. 

 

 

   

 

Figur 5.8: Vandstand for vinterperioden fra 2012-01-10 til 2012-01-24. 
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Figur 5.9: Vindhastighed og -retning for vinterperioden fra 2012-01-10 til 2012-01-25. 

 

   

 

   
Figur 5.10: Vindrose for vinter-

perioden fra 2012-01-10 til 

2012-01-24 

 

 

    

5.5 Verifikation 
Målinger til verifikation af modellerede strøm og vandstand forefindes ikke, så ve-

rifikationen er baseres alene på, at indløbet til søerne forløber i henhold til den 

specificeret styring vist i Tabel 5.1. 

Som dokumentation for at bygværksstyringen er korrekt implementeret i model-

len, er sammenhængende værdier af vandstand op- og nedstrøms samt vandfø-

ring igennem bygværkerne gennem beregningsperioden vist på Figur 5.11 og Figur 
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5.12 for hhv. bygværket mellem Ishøj Havn og Jægersø (BV2) samt Vallensbæk 

Havn og Ringebæk Sø (BV3).  

Figur 5.11 viser at bygværket, BV2, mellem Ishøj Havn og Jægersø opereres som 

følger:  

1) Fra kl. 0:00 til kl. 13:00 løber vand ind i søen idet vandstanden i havnen 

er højere end i søen; 

2) Fra kl. 13:00 er vandstanden i havnen lavere end søen og bygværket er 

lukket til kl. 17:30; 

3) Fra kl. 17:30 til kl. 19:30 er vandstanden i havnen højere end søen og 

bygværket er åben for gennemstrømning; 

4) Fra kl. 19:30 er vandstanden i havnen over +0,25 m og bygværket er luk-

ket indtil kl. 3:30; 

5) og så fremdeles. 

 

Figur 5.11: BV2, indløb fra Ishøj Havn til Jægersø.  

Vandstand i Ishøj Havn (sort) og Jægersø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (negativ = indløb til søen). 

 

   

Figur 5.12 viser at BV3 mellem Vallensbæk Havn og søerne opereres som følger:  

1) Fra kl. 0:00 til kl. 12:00 løber der vand inde i søen idet vandstanden i 

havnen er højere end i søen; 

2) Fra kl. 12:00 er vandstanden i havnen lavere end søen og bygværket er 

lukket til kl. 17:00; 

3) Fra kl. 17:00 til. 19:30 er vandstanden i havnen højere end søen og byg-

værket er åben for gennemstrømning; 

4) Fra kl. 19:30 er vandstanden i havnen over +0,25 m og bygværket er luk-

ket indtil kl. 3:30; 

5) og så fremdeles. 
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Figur 5.12: BV3, indløb fra Vallensbæk Havn til Ringebæk Sø. 

Vandstand i Vallensbæk Havn (sort) og Ringebæk Sø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = indløb til søen). 

 

   

Af Figur 5.13 ses at bygværket, der leder vand ud af Lille Vejlesø til Lille Vejleå 

(BV1), kun er åbent, når vandstanden i søen er større end i åen. Ligeledes ses det 

af Figur 5.14 at bygværket, der leder vand ud af  Holmesø til Brøndby Havn, kun 

er åbent, når vandstanden i søen er større end i havnen.  

Figur 5.13: BV1, udløb fra Lille Vejlesø til Lille Vejleå. 

Vandstand i Lille Vejleå (sort) og Lille Vejlesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 
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Figur 5.14: BV4, udløb fra Holmesø til Brøndby Havn. 

Vandstand i Brøndby Havn (sort) og Holmesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 

 

   

5.6 Resultat 
Resultatet for de to udvalgte perioder er vist i det følgende med fokus på ændrin-

ger i: 

1) Strømhastigheder; 

 
2) Ind- og udstrømning til søerne; 

 
3) Vandskifte i søerne og i Ishøj og Vallensbæk Havne. 

5.6.1 Sommerperiode 

Sommerperioden omfatter perioden fra den 3. juni 2012 til den 17. juni 2012. 

5.6.1.1 Strøm om sommeren 

De observerede hastigheder i havneområdet er relative små med en 99 % fraktil 

på 0,35 m/s (dvs. at i 1 % af tiden er strømhastigheden større end 0,35 m/s) i 

indsejlingen til havnen og ellers under 0,1 m/s for visse områder langs øerne (se 

Figur 5.15). 

Ændringen i strømningsmønstret som følge af etableringen af Scenarie A+B er 

negligeabelt (se Figur 5.16). Ved etableringen af Scenarie C sker der en forøgelse 

af strømhastigheden syd for opfyldningen som får 99 % hastighedsfraktilen til at 

stige fra 0,05 m/s til 0,15 m/s grundet indsnævringen af indløbet (se Figur 5.17). 

Da vanddybden i området er omkring 3 m vurderes dette ikke at give anledning til 

erosion, men vil dog kunne reducere sedimentationen i dette område og øge den 

tilsvarende længere inde i bassinet, specielt i læ af udbygningen vest for denne. 

Den øgede strømhastighed vil også påvirke mulighederne for at besejle og fortøje 

langs den side, der vender ud mod indsejlingen.  
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Figur 5.15: Nuværende situation. 99 % fraktil for strømhastigheder for sommerperioden.  

 

   

 

  

M
usl

inge
n

Kra
bben

Søh

e
st

e
n

Ta
nglo

ppe

n

U [m/s], P99%

0.
4 

- 0
.5

0.
35

 - 
0.

4

0.
3 

- 0
.3

5

0.
25

 - 
0.

3

0.
2 

- 0
.2

5

0.
15

 - 
0.

2

0.
1 

- 0
.1

5

0.
05

 - 
0.

1

0.
01

 - 
0.

05

0 
- 0

.0
1

0 0.1 0.2 0.30.05
Kilometers

±



 

 

Vallensbæk Kommune  12. oktober 2018  www.niras.dk 

26 

Figur 5.16: Scenarie A+B. 99 % fraktil for strømhastighed for sommerperioden 
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Figur 5.17: Scenarie C. 99 % fraktil for strømhastighed for sommerperioden 

 

   

5.6.1.2 Ind- og udstrømning om sommeren 

Bortset fra de perioder, hvor vandstanden er over +0,25 m, følger vandstanden i 

søerne med en vis forsinkelse stort set vandstanden i Køge Bugt. Perioden er præ-

get af mange mindre ind/udløb og en enkelt periode, hvor vandstanden i Køge 

Bugt kommer over +0,25 m, hvor bygværket derved er lukket (se Figur 5.18, Fi-

gur 5.19, Figur 5.20 og Figur 5.21).  

I løbet af modelleringsperioden indstrømmer i alt 648.145 m³ fra Ishøj Havn til 

Jægersø, svarende til en gennemsnitlig vandføring på 535 l/s og 331.411 m³ fra 

Vallensbæk Havn til Ringebæk Sø, svarende til gennemsnitlig vandføring på 274 

l/s. De samlede indstrømmede vandmængder i løbet af den 14 dage lange model-

leringsperiode er af samme størrelsesorden som volumen af søerne (Tabel 5.2). 

Vandet i søerne udskiftes således med vand fra havnen/Køge Bugt i løbet af 2 

uger, hvilket almindeligvis opfattes som et mål svarende til god miljøtilstand.     

Denne store forskel i vandføring skyldes søsystemernes forskel i overfladeareal (se 

Tabel 5.2). Ved et lille overfladeareal skal der simpelthen en mindre mængde vand 

til før vandstanden i søsystemet stiger til niveau med vandstanden opstrøms byg-

værket og vandføringen derved reduceres. Idet overfladearealet i Vallens-
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bæk/Brøndby søerne udgør ca. halvdelen af overfladearealet af Ishøj/Hundige sø-

erne, vil den totale vandføring gennem bygværket i Vallensbæk Havn naturligt 

være mindre end vandføringen gennem bygværket i Ishøj Havn.  

System Areal Volumen 

 [m2] [m3] 

Vallensbæk/Brøndby søerne 626.000 340.000 

Ishøj/Hundige søerne 797.254 645.000 

 

Gennemsnits vandstanden i Lille Vejlesø og Jægersø er +0,14 m DVR90 og for 

Ringebæk Sø, Stubbe Sø, Maglebæk Sø og Holmesø +0,13 m DVR90. Vandstan-

den i Køge Bugt er i samme periode gennemsnitlig +0,15 m DVR90. 

Figur 5.18: BV2, indløb fra Ishøj Havn til Jægersø. 

Vandstand i Ishøj Havn (sort) og Jægersø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (negativ = indløb til søen). 

 

   

 

Figur 5.19: BV1, udløb fra Lille Vejlesø til Lille Vejleå. 

Vandstand i Lille Vejleå (sort) og Lille Vejlesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 

 

   

Tabel 5.2: Søsystemernes 

overfaldeareal og vandvolu-
men ved en vandstand på 0.  
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Figur 5.20: BV3, indløb fra Vallensbæk Havn til Ringebæk Sø. 

Vandstand i Vallensbæk Havn (sort) og Ringebæk Sø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = indløb til søen). 

 

   

 

Figur 5.21: BV4, udløb fra Holmesø til Brøndby Havn.  

Vandstand i Brøndby Havn (sort) og Holmesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 

 

   

5.6.1.3 Vandskifte om sommeren 

For de eksisterende forhold er vandskiftet med vand fra Køge Bugt om sommeren 

for Vallensbæk/Brøndby søerne beregnet til lige over 50 % for den 14 dages mo-

delperiode, og for Ishøj/Hundige søerne beregnet til lige over 25 % (se Tabel 5.3 

og Figur 5.23). Grunden til at det beregnede vandskifte ikke er højere i de to søsy-

stemer, sammenholdt med den vides at alt vandet i søerne er udskiftet i løbet af 

modelperioden i henhold 5.6.2.2, er at en stor del af det vand, der strømmer ind i 

søerne stammer fra havnevandet, som løber ind i den første del af modelperioden 

inden Køge Bugt vandet kan nå frem til bygværkerne og strømme ind i søerne. Da 

bygværket i Ishøj havne ligger væsentlig længere væk fra indsejlingen strømmer 

der mest vand fra havnen mod syd ind i Jærgersø, hvilket forklarer den bereg-

ningsmæssige forskel på vandskiftet i de to søer. 
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Modelresultaterne er derfor ikke udtrykt for de absolutte vandskifteforhold med 

skal benyttes til at vurdere den relative ændring af vandskifteforholdene fra ud-

bygningerne. 

 

Hvis indstrømningen af vand til søerne betragtes vil den for Vallensbæk/Brøndby 

søerne blive reduceret med ca. 5 % og ca. 10 % for Ishøj/Hundige søerne.  

   

 

 

Figur 5.22: Opdeling af Vallens-

bæk Havn i områder hvori der 

vandskiftet beregnes.  

 

 

    

 

Begge scenarier vil give anledning til en vis forringelse af vandskiftet både i hav-

nene og i søerne. Dog i alle tilfælde for Scenarie A+B af en størrelsesorden som 

vurderes at kunne negligeres (se Tabel 5.3 og Figur 5.24).  

For Scenarie C reduceres vandskiftet i den nordlige og centrale del af Vallensbæk 

Havn med ca. 10 % og for begge søsystemer med omkring 5-10 %. Reduktionen 

af vandskiftet i Vallensbæk/Brøndby søerne vurderes ikke at få mærkbar betyd-

ning, da den samlede vandgennemstrømning er stor i dag og en mindre ændring 

på 5-10 % ikke vurderes at på den gode vandkvalitet. 

  

   

 

Tabel 5.3:  Andelen der er udskiftet med vand fra Køge Bugt om sommeren for nuværende situation og de to scenarier. Referenceom-

råderne fremgår af Figur 5.22. 

Vallensbæk/Brøn

dby søerne

Ishøj/Hundige 

søerne

Vallensbæk 

Havn nord

Vallensbæk 

Havn midt

Vallensbæk 

Havn Syd

Ishøj Havn

Scenario [%] [%] [%] [%] [%] [%]

Nuværende 55.3% 25.7% 80.1% 87.5% 92.1% 74.6%

A+B 55.1% 25.5% 79.0% 89.2% 91.4% 74.0%

C 52.1% 22.9% 68.2% 68.3% 84.7% 65.9%
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Figur 5.23: Nuværende situation. Estimeret vandskifte for sommerperioden. 

 

   

 

Figur 5.24: Scenarie A+B. Estimeret vandskifte for sommerperioden. 
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Figur 5.25: Scenarie C. Estimeret vandskifte sommerperioden. 

 

   

5.6.2 Vinterperiode 

Vinterperioden går fra den 10. januar 2012 til den 24. januar 2012. 

5.6.2.1 Strøm om vinteren 

Som for sommerperioden optræder de største hastigheder i indsejlingen til havne-

området. 

I den betragtede vinterperiode forekommer der kortvarigt hastigheder på lige un-

der 0,40 m/s, men som det fremgår af Figur 5.26 er dette begrænset til et mindre 

område i indsejlingen. I havnebassinerne er de tilsvarende maksimale hastigheder 

under 0,1 m/s og for hovedparten af arealet under 0,05 m/s.  

Som for sommerperioden er der ingen betydende forskelle mellem den eksiste-

rende situation og Scenarie A+B (se Figur 5.27), men ved etableringen af Scenarie 

C sker der en forøgelse af området med 99 % hastighedsfraktil på op til 0,25 m/s 

langs med opfyldningen grundet indsnævringen af indløbet (se Figur 5.28). Som 

for sommersituationen vil hastighedsforøgelsen kunne bevirke at sediment som 

tidligere blev aflejret lige inden for indsejling nu vil blive aflejret i bassinet umid-

delbart efter opfyldning C og vest herfor i læ af opfyldningen. 
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Figur 5.26: Nuværende situation. 99 % fraktil for strømhastigheder for vinterperioden. 
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Figur 5.27: Scenarie A+B. 99 % fraktil for strømhastighed for vinterperioden. 
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Figur 5.28: Scenarie C. 99 % fraktil for strømhastighed for vinterperioden. 

 

   

Ved Scenarie C vil der skabes læzoner vest og nord for havneudvidelsen. Ved ind-

adgående strømninger vil strømmen skabe en hvirvel vest og nord for udvidelsen, 

som vil fange tang og fedtemøg der flyder i vandoverfladen (se Figur 5.29).  
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Figur 5.29: Illustration af læzo-

ner vest og nord for havneudvi-

delse C ved indstrømmende 

vand til Vallensbæk og Ishøj 

Havne.  

 

 
    

5.6.2.2 Ind- og udstrømning om vinteren 

Vinterperioden er præget af relative store fluktuationer, der først i perioden tøm-

mer Vallensbæk/Brøndby søerne fra +0,15 m til -0,18 m (se Figur 5.30 og Figur 

5.31) og tilsvarende i Ishøj/Hundige søerne fra +0,12 m til -0,04 m (se Figur 5.32 

og Figur 5.33).  

Figur 5.30: BV2, indløb fra Ishøj Havn til Jægersø. 

Vandstand i Ishøj Havn (sort) og Jægersø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (negativ = indløb til søen). 
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Figur 5.31: BV1, udløb fra Lille Vejlesø til Lille Vejleå.  

Vandstand i Lille Vejleå (sort) og Lille Vejlesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 

 

   

 

Figur 5.32: BV3, indløb fra Vallensbæk Havn til Ringebæk Sø. 

Vandstand i Vallensbæk Havn (sort) og Ringebæk Sø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = indløb til søen). 

 

   

 

  



 

 

Vallensbæk Kommune  12. oktober 2018  www.niras.dk 

38 

Figur 5.33: BV4, udløb fra Holmesø til Brøndby Havn. 

Vandstand i Brøndby Havn (sort) og Holmesø (rød) samt vandføring gennem bygværket (turkis) (positiv = udløb fra søen). 

 

5.6.2.3 Vandskifte om vinteren 

Vandskiftet, som i havneområderne ligger relativt højt på 80-90 %, påvirkes med 

beskedne 2- 5 %-point.  

Vandskiftet i søerne er noget lavere sammenholdt med sommerperioden. I Val-

lensbæk/Brøndby søerne er det ca. 16 % og i Ishøj/Hundige søerne ca. 9 % (se 

Tabel 5.4 og Figur 5.34). Påvirkningen på vandskiftet i søerne og i havnene for alle 

udformninger er relative små og vurderes for en vintersituation ikke at influere på 

vandkvaliteten. 

 

  

   

 

Tabel 5.4: Vandskiftet for nuværende situation og de to scenarier. Referenceområderne fremgår af Figur 5.22. 

Vallensbæk/Brøn

dby søerne

Ishøj/Hundige 

søerne

Vallensbæk 

Havn nord

Vallensbæk 

Havn midt

Vallensbæk 

Havn Syd

Ishøj Havn

Scenario [%] [%] [%] [%] [%] [%]

Nuværende 16.0% 9.0% 86.8% 88.0% 92.1% 77.7%

A+B 16.1% 9.1% 88.4% 90.0% 94.3% 78.9%

C 14.1% 9.2% 84.2% 84.8% 91.4% 78.5%
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Figur 5.34: Nuværende situation. Estimeret vandskifte for vinterperioden. 

 

A   

 

Den relative lille ændring for Vallensbæk/Brøndby søerne tilskrives en marginal 

ændringer i strømningerne. 

For Ishøj/Hundige søerne bevirker den øgede hydrauliske modstand, at vandstan-

den reduceres en anelse opstrøms bygværket og dermed den overhøjde der er 

styrende for den indstrømmende vandmængde.  

 

 

  

Vallensbæk/Brøn

dby søerne

Vallensbæk/Brøn

dby søerne

Ishøj/Hundige 

søerne

Ishøj/Hundige 

søerne

Scenario [m
3
] Difference [%] [m

3
] Difference [%]

Nuværende 162349 100.0% 269098 100.0%

A+B 162102 99.8% 268256 99.7%

C 162205 99.9% 266387 99.0%

Tabel 5.5 Sammenligning af 

indstrømningen til søerne for 
vinterperioden.  
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6 Sedimenttransport 
Stranden mellem Vallensbæk og Brøndby Havn har en orientering (kystnormal) på 

mellem 170° til 190°. Den dominerende bølgeretning er 150° med en mindre an-

del kommende fra syd (se Figur 4.2). Forskellen i bølgeretningen og kystnormalen 

bevirker en bølgegenereret strøm, der løber mod vest, parallelt med kysten, og 

som forårsager en sedimenttransport i samme retning. Denne overordnet sedi-

menttransport bevirker en erosion af kystprofilet og af stranden umiddelbart vest 

for Brøndby Havn, hvorefter det eroderede sediment transporteres mod vest og 

aflejres på Vallensbæk Strand. Dette er i overensstemmelse med den observerede 

kystfremrykning siden etablering af Køge Bugt Strandpark. Tidligere undersøgelser 

har påvist, at tilvæksten ved Vallensbæk har været større end 2 m/år mellem 

1986 og 2006 og endnu større i perioden fra færdiggørelsen i 1980 til 1986, [8]. 

Efter 2006 er fremrykningen ved Vallensbæk fortsat. Til trods for at Strandparken 

har flyttet sand fra Vallensbæk til Brøndby er den nuværende kystlinje ved Val-

lensbæk Havn øget med omkring 100 m i forhold til det oprindelige strandprojekt. 

Herudover er der fra 2006 til 2017 sket en general tilbagerykning af kysten fra 

Vallensbæk Havn til lige øst for kommunegrænsen mellem Vallensbæk og 

Brøndby. På baggrund af kystprofiler af Brøndby og Vallensbæk strand opmålt i 

2005 og 2007 er transporten fra 2005 til 2007 estimeret til omkring 7.500 m3/år, 

[8]. Det er oplyst af Ishøj Havn at der oprenses mellem 5.000 m³ og 8.000 m³ 

materiale hvert andet år. 

Kystfremrykningen af Vallensbæk Strand har presset revlerne længere væk fra ky-

sten øst for den norlige ydermole, hvilket har øget aflejringerne af sediment i ind-

sejlingen til Vallensbæk og Ishøj Havne samt sedimenttransporten ind i havnene. 

Aflejringerne har nødvendiggjort løbende uddybning af indsejlingen for at opret-

holde tilstrækkelig vanddybe til havnenes bådetrafik.  

6.1 Sedimenttransport mønstre 
Da der ikke foreligger dybdeopmålinger af kystprofiler af Vallensbæk og Brøndby 

strande er nedenstående baseret på en foreløbig vurdering, baseret på tilgænge-

lige luftfotos samt det overordnede bølgeforhold.  

Uden detaljeret dybdeopmålinger er det vanskeligt at præcisere, hvor i kystprofilet 

sedimenttransporten finder sted. Normalt vil en større andel af den kystparallelle 

sedimenttransport ske på revlerne hvor bølgerne bryder, og en mindre del længe-

rer inde i profilet tæt på kysten.  

Studeres luftfoto ses en tydelig afgrænsning mellem sandbund og vegetation ca. 

100 fra kysten (se Figur 6.6.1). En vedvarende påvirkning af bølger og sandtrans-

port bevirker, at vegetation ikke kan etableres på de lavere områder. På dybere 

vand, hvor bølgerne endnu ikke bryder er der roligere forhold på havbunden, hvil-

ket bevirker at vegetation kan gro. Den langsgående sedimenttransport sker såle-

des først og fremmest der hvor der findes sandbund.  
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Figur 6.6.1: Ortofoto fra 2017. Sorte pile angiver den overordnet strømretning, som bevirker en generel kystparallel sedimenttransport 

mod vest retning. Sedimenttransporten foregår i litoralzonen som afgrænses af den sorte stiplet linje.  

 

   

Idet kystlinjen på Vallensbæk Strand er rykket frem, grundet vedvarende sedi-

mentaflejringer, drejes den vestgående strøm mod syd og fortsætte langs med 

ydermolen og dels ind i havnen og dels længere mod syd (se Figur 6.6.1). Strøm-

men vil aftage hvorfor der aflejres sediment i havneindsejlingen samt syd og øst 

for denne.  

Det er dog vigtigt at påpege at denne analyse alene bygger på en foreløbig faglig 

vurdering ud fra de oplysninger, der er tilgængelige, og skal derfor betragtes som 

meget overordnet.  

6.2 Badeanstalt 
Påvirkningerne fra etablering af badeanstalten vurderes for følgende 3 funderings-

løsninger: 

1) En badeanstalt etableret på flydebroer med ankerpæle. 

 
2) En badeanstalt funderet med traditionel pæleløsning. 

 
3) En badeanstalt etableret i forbindelse med udvidelse af ydremolen.  

 

Ved alle løsninger placeres badeanstalten øst for den nordlige ydermole (se Figur 

2.2).  

En flydebro af denne type forankres via f.eks. 8 stålpæle (Ø400), hvor pontonen 

kan bevæge sig frit vertikalt, men er låst horisontalt. Anvendes en mere traditionel 

pæleløsning kræves det, at der rammes træpæle (Ø200) med en afstand på om-

kring 4 m svarende til omkring 35 pæle.  

Placeres et cylindrisk objekt i en strøm, vil der ske en acceleration af strømmen 

rund om objektet. Ligeledes vil der ske en acceleration af strømmen rundt om en 

pæl der funderes i vand. Denne acceleration vil bevirke en lokal erosion (scour) 

rundt om hver enkelt pæl. Udbredelsen og dybden af erosion afhænger af strøm-

mens styrke samt af pælens diameter.  
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Lokalt erosion omkring pæle har ligget til grund for flere undersøgelser og den 

maksimale dybde er givet ved 1,3 gange pælediameteren, hvilket for de betrag-

tede løsninger maksimalt vil kunne give anledning til erosionshuller med dybde på 

op til hhv. 0,3 m og 0,5 m for hhv. pæleløsningen og pontonløsningen.  

Diameter 
[m] 

Max. Erosions 
dybde 
[m] 

Max. Radius 
[m] 

Volumen 
[m] 

0,2 0,3 0,8 0,2 

0,4 0,5 1,6 1,3 

 

Foruden lokal erosion vil en pælegruppe blokere dele af bølgeenergien, hvorved 

der til en hvis grad vil skabes bølgelæ. Placeres badeanstalten tæt på ydermolen 

vil sedimenttransporten langs med denne potentielt reduceres, hvorved aflejringen 

af sediment i hjørnet mellem Vallensbæk Strand og ydermolen forøges samtidigt 

med at sedimentationen i indsejlingen reduceres. 

Hertil skal det bemærkes, at hvis sedimentationen ved Vallensbæk Strand uhindret 

fortsætter, vil badeanstalten med tiden blive landfast og til sidst tørlagt. Det er 

derfor en forudsætning at der fortsat fjernes sediment fra Vallensbæk Strand for 

at imødekomme dette problem.  

Dertil vil en pælegruppe kunne fange tang og fedtemøg, hvorved etableringen af 

badeanstalten vil kunne øge mængden af tang og fedtemøg der aflejres og opho-

bes på Vallensbæk Strand.  

Den tredje løsningsforslag er at foretage en udvidelse af den nordlige ydermole og 

etablere badeanstalten på denne. Udvidelsen kan laves som en tværhøfde 

(øst/vestlig retning) på ydermolen. En sådan tværhøjde vil blokerer store dele af 

sedimenttransporten langs med ydremolen og vil således til en vis grad mindske 

sedimentationen i indsejlingen. Sedimentationen af Vallensbæk Strand vil tilsva-

rende stige indtil kystlinjen er rykket frem og sedimenttransporten løber forbi 

ydermolen og igen vil forårsage sedimentation af indsejlingen og en eventuel sejl-

rende. Det vil ved denne løsning ligeledes være nødvendigt mekanisk at fjerne se-

diment fra Vallensbæk Strand for at modvirke kritisk kystfremrykning. Foruden se-

dimentation vil der skabes en zone ind mod Vallensbæk Strand med stillestående 

vand hvor samlingen af tang og fedtemøg vil forøges betragteligt, og medføre be-

tydelige gener for strandens gæster.  

6.2.1 Anlægsudgifter 

I det følgende gives indikationer på anlægsomkostninger for de 3 funderingsmeto-

der. De angivne priser inkluderer kun funderingen af badeanstalten og således 

ikke selve konstruktionen af denne. Priserne er tiltænkt som hjælp til at sammen-

ligne funderingsmetoderne.  

Traditionel pælekonstruktion 

Anlægsoverslag for denne løsningsmetode er givet i [2], til ca. DKK 1.800.000,- 

for pælefunderingen og platform. 

Tabel 6.1: Vurdering af scour 

(lokal erosion) omkring funde-

ringspæle ved etablering af 

badeanstalten.   
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Flydebroer funderet med ankerpæle 

Set i forhold til den traditionelle pælekonstruktion skal der anvendes færre anker-

pæle. Ankerpælene skal dog have støre dimensioner hvorfor anlægsudgifterne 

vurderes i samme størrelsesorden som for pælefunderingen.  

Stensætning 

Anlægsomkostningerne af udvidelsen af ydermolen afhængig af stenkastningens 

udbredelse. Ud fra vurderet vanddybder vurderes en tværhøfde at kunne etableres 

for ca. 35.000 per meter. Herudover vil etablering af badeanstalten være i samme 

størrelsesorden som angivet for den traditionelle pælekonstruktion.  

7 Isskruning 
Som redegjort for i screeningsrapporten [1] er der risiko for isdannelse i Køge 

Bugt, så udformningen og dimensioneringen af badeanstaltens konstruktioner skal 

derfor tage hensyn til risikoen for påvirkninger fra is, både som tryk fra vindpåvir-

kede isflager og som belastning fra isskruninger og løftekræfter fra fastfrossen is. 

8 Anbefalinger 
På baggrund af de analyser der er foretaget i nærværende rapport, gives følgende 

anbefalinger til udvidelsen af Vallensbæk Havn og etablering af en badeanstalt.  

8.1 Havneudvidelser 
Scenarier A+B vil overordnet ikke påvirke de hydrauliske forhold i havnen væsent-

ligt. Vandudskiftningen i Ishøj og Vallensbæk Havne vil være upåvirket og der vil 

ikke skabes kritiske strømforhold. Scenarie A+B vil ikke påvirke den eksisterende 

vandudskiftning i søsystemerne bag Ishøj og Vallensbæk Havne.  

Scenarie C vil skabe en reduktion af indløbet til Ishøj og Vallensbæk Havn og vil af 

denne grund reducere vandudskiftningen i Ishøj og Vallensbæk Havn. Vandudskift-

ningen i søsystemerne vil ligeledes reduceres som konsekvens heraf. Reduktionen 

af vandudskiftningen vurderes dog ikke at være kritisk. Udvidelsen af scenarie C 

vil bevirke større strømhastigheder i indløbet til de to havne. De forøgende strøm-

hastigheder vurderes ikke at være kritiske, med det anbefales at foretage en hy-

draulik optimering af anlæggets udformning for at optimere strømforhold/bloke-

ring og reducere evt. uønsket sedimentation og ansamling af tang og fedtemøg i 

læzonen vest for opfyldningen.  

8.2 Badeanstalt 
Der er risiko for at badeanstalten vil øge tilsandingen og ansamlingen af tang og 

fedtemøg lige øst for den nordlige ydermole. 

For løsningsforslagene med flydebroer og traditionel pælefundering vurderes de 

overordnet sedimentforhold ikke at blive påvirket væsentligt.  

Det anbefales at badeanstaltens udformning medtages i en samlet løsning for at 

reducerer tilsandingen øst for den nordlige ydermole og tilsandingen af havnen. 
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Oplysninger til VVM screening 

Projekt: Udvidelse af Vallensbæk Havn 

Bygherre: Vallensbæk Kommune 

Dato: 04.02.2020 

 

Vejledning  

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden.  

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udvidelse af Vallensbæk Havn. 
Landarealet i Vallensbæk havn udvides med 1.800 m2 
mod nord. Formålet med at udvidelsen er at øge 
serviceformål og maritime fritidsaktiviteter i havnen.  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Vallensbæk Kommune 
Vallensbæk Stationsvej 100 
2665 Vallensbæk Strand  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Tina Aalund 
Tlf. 51546008 
E-mail: taa@vallensbaek.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Vallensbæk Havn 
Matrikelnummer: 96 
Ejerlav: Vallensbæk By, Vallensbæk 

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) 

Projektet er placeret i Vallensbæk Kommune.  
Projektet ligger i nær tilknytning til Ishøj Kommune og 
Ishøj havn. 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

Se kortbilag til ansøgning om anlæg på søterritorie.  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Se kortbilag til ansøgning om anlæg på søterritorie. 

Forholdet til VVM 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 VVM-pligtigt. Angiv 
punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
10-L 

Projektets karakteristika  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 

Bygherre ejer de respektive arealer.  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Havnearealet udvides med 1.800 m2, fordelt således: 
Ca. 500 m2 stenstætning 
Ca. 260 m2 sti (grus/asfalt(OB)) 
Ca. 240 m2 stejleplads (grus) 
Ca. 2.700 m2 (inkl. eksist. stensætning/beplantning) 
vinteroplag/maritime aktiviteter (grus) 



3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Nyt havneareal anlægges i samme kote som den 
eksisterende havn. Projektet kræver ikke 
grundvandssænkning. 
Det samlede projektareal er ca. 3.700 m2 inkl. 
eksisterende stensætning. Heraf er ca. 260 m2 befæstet. 
Der nedrives eller opføres ikke bygninger i forbindelse 
med projektet. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Arealudvidelsen opbygges i rene indbygningsegnede 
genbrugsmaterialer. Arealet afsluttes med 40 cm 
bundsikringsgrus og 15 cm mekanisk stabilt grus. 
Der kan blive behov for en begrænset mængde vand til 
vanding af Stabilt grus ved komprimering. 
Ryddet beplantning og ikke indbygningsegnede 
materialer bortskaffes til godkendt deponi. 
Spildevand fra skurvogne tilsluttes kloaknettet. 
Rent overfladevand/regnvand ledes i havnen. 
Med forbehold for at der opnås de lovpligtige tilladelser 
til projektet, forventes projektet anlagt i perioden nov. 
2020 – mar. 2021.      

Projektets karakteristika  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: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Projektet medfører ikke nye aktiviteter i området.  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Projektet medfører ikke nye aktiviteter i området. 
Regnvand nedsives / ledes i havnen.  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår 
eller en branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår 
eller krav i branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, 
der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?     Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-
dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?     Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og    x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 



bekendtgørelser om luftforurening? pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?  

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse.  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning 
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x   Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
Der etableres belysning på det nye havneareal i 
stil med belysningen på eksisterende havneareal. 
Der kan være behov for ekstra belysning i 
anlægsfasen. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

  x    

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

 x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 x   Hvis »ja« angiv hvilke: 
Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til anlæg 
på søterritorie. 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?  x    Projektet er placeret på søterritorie. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Der er registreret beskyttet strandeng 15 m fra 
anlægget. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

    Nærmeste fredede område ligger ca. 1200 m fra 
anlægget. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 6300 m 
fra anlægget. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer 
af vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale 
om. 

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 er  x   Anlægget er placeret på søterritorie og er ikke 



udpeget som område med risiko for oversvømmelse. beskyttet mod vandstandsstigninger. 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 x   
 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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 Der er planer om udvikling af Strandparkens 
område i Vallensbæk kommune og etablering af 
en badeanstalt i Vallensbæk Havn. 
Projekterne vurderes ikke at have en øget samlet 
påvirkning af miljøet.  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?    x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse 
eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Forud for valg af placering og afgrænsning af 
anlægget er der foretaget tekniske 
forundersøgelser af vand- og miljøforhold. 
Hydraulisk modelleringsrapport vedlægges som 
bilag C. 

 

 

Dato:__4. februar 2020___________ Bygherre/anmelder:__Vallensbæk Kommune__ 
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