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Præsentation af Henrik Mørup-Petersen
Erfaring:
49 år hos Rambøll i Odense, Virum og Tunesien, de første 35 år med Store
byggerier og anlægsopgaver i Danmark og udlandet. Havnebygning, design af
Storebæltsbroens piller og fundering, anlæg af Peberholm i Øresund.
De seneste 15 år efterhånden mest opgaver med vådområder,
naturgenopretning, fuglereservater, som ofte har været kombineret med
stormflodsbeskyttelse.
Har desuden arbejdet med stormflodsbeskyttelse bl.a. af
Frederiksværk med sluse i Arresø Kanal,
Roskilde Fjord med en sluse ved broen i Frederikssund,
Kerteminde med en sluse i havnen,
sommerhuse ved Hesselbjerg Strand (Langeland) og
25 sommerhuse i Langøhuse på Hindsholm.
Desuden hjulpet grundejerforeningen i Nørlev Strand, så de nu endelig har fået
lov til at beskytte resten af sommerhusene og får fjernet de 4 høfder, der er den
væsentligste årsag til, at det er gået så galt.
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Problemet i Varbjerg Strand
1. Oversvømmelse med vandstand i kote + 1,60 m, 20 års hændelse med den
nuværende vandstand. Oversvømmelse gennem broen, men Feddet
begynder at blive overskyllet af bølgerne med storm fra NV.
Bemærk de store arealer i ådalene.
2. Oversvømmelse med vandstand + 2,00 m. 50 års hændelse i 2050 med 30
cm vandstandsstigning (nu 3 mm/år)
3. KD højvandsstatistik for Bogense Havn – ser kun tilbage, ikke frem
1. nov. 2006: + 1,72 m
6. dec. 2013: ca. + 1,70 m
Beskyttelse til en vandstand på + 2,00 m er en rimelig klimasikring
Med storm fra NV er bølgehøjden 1,70 m på dybt vand. Det er derfor
vigtigt, at bølgerne bryder inden digerne.
4. Forslag til stormflodsbeskyttelse
Stormflodssluse foran broen
Lavt dige langs vejen på Feddet med forbindelse til morænebakken
Lavt dige / højvandsmur øst for havnen
Dige eller hævet vej i hullet
Husene mod nord på kanten er ikke med i denne beskyttelse
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Hensyn til natur og miljø.
Storåen er et vigtigt gydevand for ørreder, slusen må derfor kun lukkes
ved varsel om højvande over kote + 1,20 m /+ 1,30 m, dvs. statistisk en dag
hvert 5. år, men med stigende hyppighed.
Engene langs åerne er registreret som strandenge med værdifuld flora, der
skal oversvømmes jævnligt. Almindeligt højvande skal derfor forsat kunne
strømme frit ind.
Digerne skal anlægges på beskyttede strandenge. Dette kræver
dispensation.
Store arealer er dog bevokset med hybenroser, som har kvalt den
naturlige flora.
Det skal sikres, at der ikke er truede planter på arealet med diger.
Oversvømmelse med vand fra Storå.
De tophængte sluseporte sikrer, at der altid vil være højere vandstand i
havet end inden for slusen, når portene lukker. Ingen får det værre.
Der skal udføres beregning af afstrømning fra oplandet via Storå mv.
(Middel vinter og maks.)
Beregning af vandstandsstigningen på engene bag slusen, mens den er
lukket, vil være en del af forprojektet.
Slusen forudsættes først lukket ved en vandstand på ca. + 0,5 m, så de lave
enge oversvømmes.
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Tekniske løsning
5. Diget på feddet langs vejen.
Ved havnen er terrænet næsten højt nok
Tilslutning til kystskrænten, 2 muligheder.
Langs skel i mosen, dige mod skråning
250 m hævet vej
6. Længdeprofil af dige
Diget kan nu udføres med en kronekote + 2,30 m, som med 0,50 m
bølgeopskyl beskytter til en vandstand på + 1,80 m (Aktuel 100 års
vandstand)
Højden er typisk 70 cm over terræn
7. Tværsnit i diget med bred krone, så højden kan øges med 0,25 m senere
Anlæg 1:5 / 1:3
Diget bliver ikke højere end roserne, man kan se over diget fra vejen
8. Bevoksning med roser 2014 på Feddet, vest
9. Bevoksning med roser 2014, midt
10. Tracé nord for havnen. Overkørsel for både på anhænger ved havnen.
150 m dige, herefter højvandsmur til + 2,50 m pga. bølger
11. Længdeprofil til + 2,30 m, mur ved havnen og langs vejen
Højvandsmur af beton, planker eller plastspuns med ”siddeplanke”.
12.Roser nord for havnen mur til hævet bump.
Erfaring fra 2006 med bølger mod sommerhusene nr. 42, 44 og 48 ?
Kystsikring mod erosion af vejen skal nok med i projektet
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13. Slusen ved broen
Anlægges som en stibro med 2 stk. elementtunnel à 4,5 m vandslug.
Tunnelelementerne kan leveres af Perstrup. 2.4 m brede.
14. Tværsnit i sluse ved siden af broen.
Sluseklapper af aluminium ophænges under dækket.
Løsnes ved varsel om stormflod. Låst med nøgle, som flere skal have.
Det er muligt at få automatisk varsel til de ansvarlige før stormflod fra DMI
to og et døgn pr. sms.
Med indstrømmende vand spules bunden ren når porten lukker mod en
planke /stålprofil.
Med faldende vandstand åbner porten og kan trækkes op med en kæde.
1 eller 2 porte pr tunnelelement afhængigt af vægten.
Gangsti hen over slusen i ca. kote + 2,1 m
Med stibroen kan gående passere åen, uden at de skal op på vejen.
Bølge- og klimasikret mur til + 3,0 m
På grund af vandtrykket skal de to tunnelelementer nok fastholdes af 6
betonpæle, som også kan bære sluseelementerne, hvis der er blød bund.
15. Opstalt af slusen med broen bag ved med 4 fag.
PS: Hvis nu vejbroen alligevel skal udskiftes, kan sluseklapperne sidde i
vejbroens tunnelelementer, så bro og sluse kan kombineres.
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Anlægsoverslag og økonomi.
16. Anlægsoverslag for diget på Feddet
Enhedsprisen på morænejord i diget er afgørende.
Overskudsjord leveret fra udgravning eller jord hentet i grusgrav ?
Jord leveret fra udgravning kan spare ca. 600.000,Den sidste strækning i mosen er dyr, lavere pris, hvis diget kan udføres
mod skråning.
17. Samlet anlægsoverslag.
Der skal tillægges 25 % moms, måske mindre, hvis kommunen står for
anlægget.
Prisen for sluseanlægget er noget usikker, der skal udføres en geoteknisk
boring, hvis ikke den findes for broen.
Med levering af overskudsjord og optimeret afslutning mod vest kan
totalprinsen nok inkl. moms komme under 4 mio. kr.
18. Finansieringsforslag med den beregnede anlægssum og
eksempel med højere anlægssum for at teste følsomheden.
Kommunegaranteret 25 årigt annuitetslån.
Ydelse, renter, bidrag og afdrag (aktuelt) ca. 5,6 %
Driftsudgifter til administration, abonnement og årlig test
Opkrævning over ejendomsskattebilletten.
Huse på lejet grund skal betale til grundejeren
Forslag til fordeling vægtet efter nyttevirkning (Nu, i fremtiden og for
husenes salgspris).
Vægtning efter sommerhusets areal og /eller værdi.
Bidrag fra kommunen (veje) og forsyningsselskaber (elinstallationer)
Eksempel: De mest udsatte huse betaler ca. 2600 kr./år i gennemsnit
De klimasikrede huse betaler ca. 1300 kr./år i gennemsnit
Det vil kun ændre prisen lidt at udføre digerne 0,2 m højere så der fra
starten beskyttes op til en vandtand på kote + 2,00 m.

