
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

Kystbeskyttelse 

i Juelsminde   

 

 Kommentering af højvandsklap i Ju-

elsminde Havn og erosionsbeskyt-

telse i sydlige del af Juelsminde 

 

 

  HEDENSTED KOMMUNE   

  15. JUNI 2018   

     



 

 

Hedensted kommune  15. juni 2018  www.niras.dk 

2 

Indhold 
 

1 Indledning 3 

2 Juelsminde Havn 3 

3 Strømningsveje for vandindtrængning 6 

4 Erosionsbeskyttelse i sydlige Juelsminde 8 

 

 

 

 



 

 

Hedensted kommune  15. juni 2018  www.niras.dk 

3 

1 Indledning 
Dette notat har til formål at kommentere på sag 67. Højvandssikring i Juelsminde 

med de bilag, der var vedlagt (Bilag 1, 2 og 3) til udvalgsmøde i Udvalget for Poli-

tisk Koordination og Økonomi den 16. april 2018.  

Ud over kystteknisk gennemgang af højvandsbeskyttelse af Juelsminde Havn med 

højvandsklap i kapitel 2 og kystteknisk analyse af strømningsveje for vandind-

trængning af havvand med og uden højvandsklap i kapitel 3, er der beskrevet mu-

lighed for placering af erosionsbeskyttelse i den sydlige del af Juelsminde.  

Denne erosionsbeskyttelse har til formål at beskytte eksisterende højvandsbeskyt-

telse mod erosion samtidig med, at den muliggør passage på langs og tværs af 

stranden, som den bør ifølge Kystbeskyttelsesloven.  

Som grundlag er anvendt de tre bilag fra udvalgsmødet samt højdedata fra Dan-

marks Terræn Model, der viser højdedata for hver 40 cm i grid med maximalt 2 

cm unøjagtighed på højdeniveauet, målt i meter DVR90, altså meter over daglig 

vande.  

Alle højder er i meter over dagligt vande – i Danmark er højdereferencen målt i 

forhold til Danmarks Vertikal Reference fra 1990 (DVR90).  

2 Juelsminde Havn 
Kommentering på forslag om højvandsklap 

Juelsminde havn og Marina ved Gert Friis (se bilag 2) ønsker at højvandsbeskytte 

havnearealerne til kote 2,5 m DVR90 med diger og en højvandsklap, for at sikre 

bygningerne på havnen i tilfælde af højvande. 

Ifølge Gert Friis er ideen med højvandsklappen inspireret af Kerteminde, hvor Real 

Dania har givet fondsstøtte. 

 

 

Figur 2.1 Bilag 1. Placering af højvandsklap i Gamle Havn med placering af diger på begge sider af 

højvandsklappen 
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Kommentering på forslag om højvandsklap i Gamle Havn til sikringskote 2,5 m 

DVR90. 

Placeringen af højvandsklappen er rigtig i forhold til bølgeindfaldsretning i storm-

flod med positiv korrelation mellem høj vandstand og bølgepåvirkning, se Figur 

2.1., da de ydre dækmoler og den gamle dækmole vil mindske bølgepåvirkningen. 

Højvandsklappens design og funktion er beskrevet som sammenlignelig med høj-

vandsklappen i Kerteminde. Her er benyttet den såkaldte Venedig-klap fra Moses-

projektet i barrieresystemet omkring Venedig. Hverken i Venedig eller i Kerte-

minde, behøver højvandsklappen at være tæt for indtrængende vand, da der er et 

meget stort vanddækket bassin til håndtering af indtrængende vand gennem høj-

vandskonstruktionen på landværts side. I Kerteminde er mellemrummet mellem 

de 4 klapper på omkring 10 cm og Kerteminde Nor landværts klapperne har et 

areal på over 8 Km². 

I Juelsminde Havn er havnearealet landværts klapperne kun 0,014 Km² og med en 

gennemsnitlig kajkantshøjde på 1,4 m over dagligt vande, skal der kun ca. 18.000 

m³ vand ind i havnehullet inden der sker oversvømmelser henover kajkanten. Der-

for skal højvandsklapperne være helt vandtætte. Da klap-konstruktionen er 

hængslet i havbunden, vil det være meget vanskeligt at gøre bund og sider helt 

vandtætte for vandindtrængen – særligt når differentialvandstanden mellem ydre 

vandstand og havnebassinet bliver på 2,5 m. 

Højvandsklappen er ikke optimalt placeret i forhold til sandaflejring. Traditionelt vil 

der være sandaflejringer i indre havnehul, når strømhastigheden falder. Hvis der 

ligger nogle meters sandrevler ovenpå konstruktionen, kan det medfører at opdrif-

ten af flydebarrieren alene ikke er nok til at fjerne sandet. Så vil højvandsklappen 

ikke kunne rejse sig og derved virke, hvorved havnen er svageste punkt for over-

svømmelse. 

En tæt højvandsklap henover 26 m havnehul har estimerede anlægsomkostninger 

i størrelsesorden 75-100 mio. kr. samt høje driftsomkostninger til vedligeholdelse 

og sandoprensning flere gange årligt og altid inden stormsæson og ved varsel om 

storm. Det er uvist om Real Dania vil medfinansiere højvandsklappen! 

Som det fremgår af Figur 2.1, er der faste højvandsbeskyttelser på begge sider af 

højvandsklappen for at modvirke vandindtrængning langs flankerne. For at få ens-

artet højvandsbeskyttelse i hele området, skal disse faste højvandsbeskyttelser 

etableres fra højtliggende terrænkote over 2,5 m til modstående terræn. 

Ved en ydre vandstand på 2,5 m DVR90 er det kun det nuværende dige mellem 

Strandvejen og Lystbådehavnen, der er højere end 2,5 m DVR90, hvorved vand vil 

strømme til havnen fra alle sider fra landsiden, se højdekortet på Figur 2.2. 
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Figur 2.2 Højdekort over Juelsminde med farveangivelse, så terrænhøjder på og over 2,5 m DVR90 

er rød, mens terrænhøjder under 2,5 m DVR90 er blå. 

Hvis man skal beskytte Juelsminde havn mod vandindtrængen, vurderer NIRAS at 

løsningen med højvandsbeskyttelse langs havnearealerne er en mere robust og 

billigere løsning end havneklappen, med estimerede anlægsomkostninger i størrel-

sesorden 6-10 mio. kr. for havoversvømmelsesbeskyttelsen langs havnen, se Figur 

2.3. Dette forudsat at flankerne forlænges fra naturligt højtliggende terræn til 

modstående højtliggende terræn over 2,5 m DVR90. 

 

Figur 2.3 Bilag 3. Højvandsbeskyttelse langs havnearealerne vurderes at yde robust og billig beskyt-

telse mod havoversvømmelse 
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3 Strømningsveje for vandindtrængning 
Havoversvømmelse med og uden højvandsklap i Juelsminde Havn 

Strømningsanalysen har til formål at vise muligheden for vandindtrængning ved 

forskellige ydre vandstande fra 1,6 m DVR90 til 2,6 m DVR90 – altså fra under nu-

værende beredskabsniveau (1,7 m DVR90) til over det ønskede sikringsniveau på 

2,5 m DVR90. 

Ved at analysere strømningsveje for vandindtrængning med og uden højvandsklap 

i Juelsminde Havn, har man et mere præcist billede af, hvor vandet kommer hvor-

fra og derved hvilken højvandsbeskyttelse, der yder bedst beskyttelse under 

stormfloden. 

På Figur 3.1 viser strømningsanalysen, at der allerede ved vandstande på 1,6 m 

DVR90 er centrale del af Juelsminde oversvømmet selvom terræn-strukturerne 

rundt om havnen er højere end denne kote – vand vil altså naturligt løbe hen mod 

den centrale del af Juelsminde, hvis havnen ikke har ensartet højvandsbeskyttelse. 

Selve havnefronten er visse steder oversvømmet ved denne kote, men havneom-

råder er oftest anlagt, så de uden skader tåler havvand i kortere og længere tid. 

Ved 1,7 m DVR90 er vandet allerede trængt ind i den centrale del af Juelsminde 

fra andre lavtliggende hydrauliske passager, inden der opstår hydraulisk passage 

fra havnen til det lavtliggende byområde. Den nuværende beredskabsniveau på 

1,7 m DVR90 skal altså håndtere vandindtrængning i den centrale del af Juels-

minde allerede, når ydre vandstand er under beredskabsniveauet. 

Når først tærskelværdien for vandindtrængning er overskredet, vil vandet finde vej 

ad alle de hydrauliske passager – udenom de hydrauliske hindringer, der både er 

huse, lokale terræntoppunkter, som diget bag lystbådehavnen, og hydrauliske 

strukturer som vandtætte mure etc.  

Fra 1,8 m DVR90 til 2,4 m DVR90 vil vandindtrængningen kun stige i takt med at 

ydre vandstand stiger og der vil komme flere og flere passagemuligheder for hav-

vandets vej ind i byen. 

Ved den ønskede sikringskote på 2,5 m DVR90, er nu kun diget bag lystbådehav-

nen en hindring for vandindtrængning og vandet vil kunne komme ind alle steder i 

byen. Ved ønske om permanent sikring af Juelsminde til denne kote, vil diverse di-

ger og mure have en lokal højde over terræn på omkring (2,5 m DVR90 – 1,6 m 

DVR90 =) 0,9-1 m over terræn svarende til den såkaldte ”Le Mur” – højvandsmu-

ren i Lemvig. 

Som det fremgår af Figur 3.1, så vil Havnens højvandsklap kun have virkning ved 

ydre vandstande under 1,7 m DVR90, da vandet ellers vil kunne oversvømme 

byen fra mange andre steder end havnen via havnehullet. 
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Figur 3.1 Strømningsanalyse for indtrængende havvand ved stigende vandstande. De gule pile viser 

de primære hydrauliske adgangsveje for vandindtrængning. 
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4 Erosionsbeskyttelse i sydlige Juelsminde 
Den sydøstlige del af kyststrækningen i Juelsminde er kendetegnet af erosionskyst 

med generel kysttilbagerykning og med lokal forstejlning af strandplanet lige foran 

den eksisterende hårde kystbeskyttelse ved såkaldt skråningsbeskyttelse. 

Den eksisterende hårde kystbeskyttelse har til formål at beskytte boligerne mod at 

falde i vandet og ikke mindst at beskytte det nuværende højvandsdige mod at 

blive eroderet, så vandet ad den vej kan trænge ind i Juelsminde by. 

Som det fremgår af Figur 4.1 og Figur 4.2 er kysttilbagerykningen nu på et stadie, 

hvor der ikke er mere strand tilbage og der er derved ingen mulighed for at forøge 

nuværende beskyttelse uden at der er fare for kollaps af konstruktionen, da 

storme vil kunne undergrave basis for kystbeskyttelsen. Den nuværende hårde 

kystbeskyttelse skal sandsynligvis ombygges til meget større middel-

dækstensdiameter for at opretholde samme beskyttelsesniveau som på 

anlægstidspunktet, da konstruktionens bundkote ligger på eller under nuværende 

havniveau og derved er kystteknisk meget svag. 

Der er heller ingen mulighed for passage i ”fredstid”, hverken på langs eller tværs 

af kysten som nuværende kystbeskyttelseslov tilskriver som vigtigt.  

 

Figur 4.1 Sydøstlige kyst i Juelsminde er erosionskyst beskyttet med hård kystbeskyttelse i form af 

skråningsbeskyttelse. Ortofoto 2016 er med pålandsbølger og vindstuvning mens ortofoto 2017 er 

uden bølgepåvirkning. Der kan kun anes sporadisk erosion mellem 2016 0g 2017. 

NIRAS anbefaler at man igangsætter et kystbeskyttelsesprojekt, således at både 

den nuværende hårde erosionsbeskyttelse sikringsmæssigt opgraderes, oversvøm-

melsesbeskyttelsen beskyttes mere effektivt og samtidig varetager den lovgiv-

ningsmæssige interesse med at genskabe passage på langs og tværs af kysten. 

Dette kan gøres ved at anlægge et antal bølgebrydere eller høfder med kysttek-

nisk dimensioneret mellemrum, højde, dækstensstørrelse og anlægshældning. 
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Dertil skal der initialfodres på stranden med tilpas mængder sand for at opnå kyst-

teknisk ligevægtsprofil på strand og strandplan, samtidig med at tomboloer bag 

bølgebryderne eller høfdemellemrummene mellem høfderne fodres tilstrækkeligt 

fra starten. 

Da kystens langstransport er nordgående mod havnen, kan man med fordel op-

rense havnen og benytte dette oprensningsmateriale til at genfodre den sydligøst-

ligste del af Juelsminde, hvorved ringen derved er sluttet og man sparer store 

mængder sand indkøbt til genfodring samtidig med at havnen vedligeholdelsesop-

renses. 

Denne løsning giver betydeligt højere sikringsniveau af eksisterende hårde kystbe-

skyttelse, da bundkoten hæves betydeligt, hvorved samme konstruktion kan holde 

til langt hårde stormsituationer og derved yder beskyttelse til boliger og højvands-

beskyttelsen af Juelsminde. 

Den sekundære gavn af denne beskyttelsestype er, at der genskabes passage på 

langs og tværs af stranden, og lokale beboere kan nyde deres nye strand. 

Den estimerede anlægsomkostning er i størrelsesorden 1 mio. kr. pr. bølgebryder 

eller høfde. Dertil kommer initialfodring af strandsand samt vedligeholdelsesfod-

ring. 

NIRAS anbefaler at man går videre med kystteknisk analyse af bølgeanalyse, 

langstransportanalyse, anlægsoptimering efter gældende kysttekniske standarder 

og prisoverslag med mulig fordelingsnøgle efter nytte-princippet. 

 

Figur 4.2 Ortofoto fra henholdsvis 1956 og 2017, der illustrere kystens tilbagerykning over 63 år 


