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1 Indledning 

Hedensted Kommune har d. 13. november 2018 indgået rådgiveraftale med 

COWI vedrørende hydraulisk undersøgelse og skitseprojekt for forstærkning af 

den eksisterende kystbeskyttelse rundt om Bjørnsknude, se Figur 1-1. Der un-

dersøges samtidig muligheden for at etablere en adgangssti fra Bjørnsknudevej 

og ned til Bjørnsknude. Det ses af Figur 1-2, at dele af forstærkningen af den 

eksisterende stenskråning, samt adgangsvej på ydersiden af den eksisterende 

stenskråning potentielt vil blive etableret på privat grund, hvilket der vil skulle 

indhentes tilladelse til. 

 

Figur 1-1 Der ønskes en forstærkning af den eksisterende kystbeskyttelse rundt om 

Bjørnsknude fra Bjørnsknudevej som skitseret på luftfotoet. 
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Figur 1-2 Matrikelkort ved Bjørnsknude. 

Opgaven omfatter en besigtigelse af kysten rundt om Bjørnsknude sammen med 

Hedensted Kommune for dokumentation af nuværende forhold, samt drøftelse af 

krav og ideer til mulige forstærkningsforslag. Besigtigelsen blev foretaget d. 11. 

december 2018. Hedensted Kommune ønsker en forstærkning af den eksiste-

rende stenskråning med en adgang langs denne. På baggrund af disse oplysnin-

ger og besigtigelsen udføres en hydraulisk og kystteknisk vurdering, hvor der 

vurderes vind, vandstand og bølgeforhold på stedet, samt en vurdering af ky-

stens udvikling igennem årene. 

Dernæst udarbejdes et skitseforslag til forstærkning af den eksisterende kystbe-

skyttelse inkl. en adgangssti. Skitseforslaget udarbejdes med udgangspunkt i en 

stormhændelse med en returperiode på 50 år og en levetid på 50 år, hvilket an-

befales for sådanne typer af anlæg. 

Dette skitseforslag er dernæst diskuteret med grundejeren ved en yderligere be-

sigtigelse foretaget d. 14. april 2020, hvor Hedensted Kommune, grundejer og 

COWI var til stede. 
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2 Besigtigelse af nuværende forhold 

Bjørnsknude udgør spidsen af det nordøstligste punkt ved mundingen til Vejle 

Fjord umiddelbart syd for Juelsminde, se Figur 2-1. Landsiden af kysten er rela-

tiv lav, op til mellem +2,0 til +2,5 m DVR90, og primært bestående af sand. Ud 

for Bjørnsknude danner kysten en revle med meget lavt vand i forlængelse af 

selve spidsen mod sydøst. Området især øst for Bjørnsknude er også lavvandet, 

se Figur 2-2. 

 

Figur 2-1 Kysten ved Bjørnsknude. Kort: ©Google Earth. 

 

Figur 2-2 Søkort ud for Bjørnsknude. Kort: ©Geodatastyrelsen 2015. 

I det følgende beskrives forholdene langs kysten ved Bjørnsknude ved besigti-

gelsen d. 11. december 2018. Ved besigtigelsen var der knap 70 cm højvande, 

se Figur 2-3. Desuden er i afsnit 2.5 vist fotos fra besigtigelsen d. 14. april 

2020, hvor vandstand var i ca. daglig vande (kote 0-10 cm DVR90). 
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Figur 2-3 Vandstandsmålinger og prognose fra DMI, d. 11. december-2018. 

2.1 Østlige kyst ved Bjørnsknude 

På Figur 2-4 til Figur 2-10 ses den østlige kyst ved Bjørnsknude. Kysten er be-

skyttet med en stenskråning uden strand foran. Stenene varierer meget i stør-

relse, fra 10-20 kg til enkelte over ½ ton. 
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Figur 2-4 Eksisterende stenskråning ved Bjørnsknudevej, mod nord. 

 

Figur 2-5 Zoom af dækstenene i den eksisterende stenskråning ved Bjørnsknudevej. 



 

 

     
 12  BJØRNSKNUDE - HYDRAULISK UNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119272/Documents/03 Project documents/Ansøgning Kystbeskyttelse/Bjørnsknude - Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering - Vers 4.DOCX 

 

Figur 2-6 Dæksten fra stenskråningen i vandet for foden af skråningen. Disse sten er 

sandsynligvis faldet ned i forbindelse med en storm. Stenskråningen er her 

noget stejlere end de øvrige steder. 

 

Figur 2-7 Eksisterende stenskråning på østkysten lige umiddelbart nord for spidsen, 

mod nord. 
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Figur 2-8 Eksisterende stenskråning på østkysten lige umiddelbart nord for spidsen, 

mod syd. 

 

Figur 2-9 Sydøstlige del af Bjørnsknude. Her er stenene mindre og stenskråningen 

meget lille. Vanddybden foran kysten på dette sted er meget begrænset. 
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Figur 2-10 Spidsen ved Bjørnsknude set mod syd, hvor også den meget lavvandede 

revle anes. 

2.2 Spidsen ved Bjørnsknude 

Figur 2-11 til Figur 2-14 viser kysten helt ude på spidsen af knuden. Her ses en 

sand- og ralstrand foran den lave kyst samt sandrevlen, der danner spidsen mod 

havet. 
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Figur 2-11 Kysten rundt om spidsen af Bjørnsknude er lav og uden stenbeskyttelse. 

Stranden består af sand og ral. Stenskråningen på den østlige kyst ses her 

mod nord. 

 

Figur 2-12 Ral og sand på det yderste af Bjørnsknudes spids. Bølgerne antyder sand-

revlen foran. 
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Figur 2-13 Revlen ud for spidsen med små brydende bølger på det lave vand. Revlen 

minder om revlen i andre dele af de indre danske farvande som ved Sjæl-

lands Odde og Grenen ved Skagen, dog i mindre format. 
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Figur 2-14 Spidsen af Bjørnsknude med lille sandstrand, set mod vest. 

2.3 Høfden ved Bjørnsknude 

Der er ved spidsen etableret en stenhøfde der ses på Figur 2-15 og Figur 2-16. 

 

Figur 2-15 Umiddelbart vest for spidsen er etableret en kort lav stenhøfde. Denne hol-

der delvist på sandet der transporteres langs kysten på dette sted. 
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Figur 2-16 Stenhøfden set mod syd. 

2.4 Sydvestlige kyst ved Bjørnsknude 

Den sydvestlige kyst ved Bjørnsknude er vist på Figur 2-17 og Figur 2-18. 

Denne kyststrækning er ikke omfattet af nærværende studie og er derfor ikke 

behandlet yderligere i rapporten. 

 

Figur 2-17 På den sydvendte kyst vest for Bjørnsknude er der sand- og ralstrand på 

det første stykke, set mod vest. 
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Figur 2-18 Kysten er de fleste steder beskyttet med stenskråninger, dog ikke på den 

sydvendte kyst helt ude på spidsen, hvor der ses sand- og ralstrand. 

2.5 Eksisterende kystbeskyttelse 

Ved besigtigelsen 14. april 2020 var vandstanden ca. daglig vande (mellem 

0 cm og 10 cm DVR90). I det følgende er vist fotos af den eksisterende kystbe-

skyttelse. 

2.5.1 Kystbeskyttelsen ved Bjørnsknudevej 

I Figur 2-19 ses beskyttelsen ved Bjørnsknudevej. Her er stenene relativt store 

og skråningen stejl. 
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Figur 2-19 Eksisterende beskyttelse ved Bjørnsknudevej. 

2.5.2 Kronen på eksisterende kystbeskyttelse 

I Figur 2-20 og Figur 2-21 ses kronen på den eksisterende beskyttelse. Det ses 

at der de fleste steder ikke er tilstrækkelige mængder sten på toppen. 
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Figur 2-20 Kronen på eksisterende beskyttelse set fra terræn. 

  

Figur 2-21 Kronen på eksisterende beskyttelse, med manglende sten på toppen. 
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2.5.3 Østlige kyst 

I Figur 2-22 og Figur 2-23 ses den eksisterende beskyttelse på den østlige kyst. 

Det ses at der mange steder er sten, der er skredet ned af skråningen, og at 

mange sten er meget små. 

  

Figur 2-22 Den eksisterende beskyttelse på den østlige kyst. Stenene er flere steder 

små og nogle steder er skråningen skredet. 
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Figur 2-23 Især på den sydligste del af den eksisterende beskyttelse på den østlige 

kyst er stenene er meget små og skråningen stejl. 

2.5.4 Spidsen 

I Figur 2-24 ses spidsen ved Bjørnsknude. Her er stranden højere og skråningen 

dermed mindre. Stenene på skråningen er også her meget små. 
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Figur 2-24 På spidsen er Bjørnsknude er skråningen mindre. Stenene er også her me-

get små. Desuden ses enkelte betonelementer der sandsynligvis har været 

lagt ud for mange år siden og nu er blevet blottet på grund af erosionen. 
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3 Opmåling 

Nedenfor i Figur 3-1 ses opmålingen foretaget i marts 2020, og i Figur 3-2 til Fi-

gur 3-4 ses de på figuren opmålte profiler. Der var lavvande på dagen for opmå-

lingen, så det var muligt fra land at opmåle langt ud fra kysten. Det ses at der 

er meget lavvandet ud for den eksisterende kystbeskyttelse generelt, dog dy-

bere i den nordligste del i forhold til den sydligste del. På selve spidsen er der 

tillige strand og en lavere kystbeskyttelse på spidsen end resten. 

 

Figur 3-1 Opmålingen af den eksisterende kystbeskyttelse samt havbunden ved ky-

sten foretaget i marts 2020. Den grå linje markerer kystbeskyttelsens top-

kote. Den røde linje markerer afgrænsningen af kystbeskyttelsen. 

De grønne linjer markerer udtrukne profiler vist nedenfor. 
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Figur 3-2 .Profil 1-3. 
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Figur 3-3 Profil 3-6. 
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Figur 3-4 Profil 7-10. 
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4 Hydrografiske forhold 

I det følgende er de hydrografiske forhold ved Bjørnsknude belyst og projekte-

ringsparametre bestemt. 

4.1 Vind 

Figur 4-1 og Figur 4-2 viser en vindrose henholdsvis et scatter plot af vinden ved 

Bjørnsknude fra modeldata fra 2003-2013. Det ses, at de dominerende vindret-

ninger fra vestlige og sydvestlige retninger, både i frekvens og styrke. Der ses 

dog også vind fra østlige og sydøstlige retninger, der dog ikke forekommer så 

ofte, og som er svagere end fra vestlige retninger. 

 

Figur 4-1 Vindrose i Kattegat ved Bjørnsknude, 2003-2013. 
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Figur 4-2 Scatter plot af vindhastighed mod vindretning for vind ved Bjørnsknude, 

2003-2013. 

4.2 Vandstand 

4.2.1 Normale vandstande 

Det astronomiske tidevand ved Bjørnsknude er meget begrænset, og vandstan-

den her er således primært bestemt af meteorologiske forhold. 

Baseret på vandstandsmålinger fra Juelsminde Havn fra 1996-2018 er vands-

tandsvariationen analyseret. Figur 4-3 viser vandstandsstatistikken i form af 

overskridelsessandsynligheder for de vandstandene i Juelsminde, der er repræ-

sentativ for vandstandene ud for Bjørnsknude. Ud fra denne statistik er udvalgte 

overskridelsessandsynligheder vist i Tabel 4-1. 

 

Figur 4-3 Overskridelsessandsynlighed for vandstand ved Juelsminde. 
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Tabel 4-1 Overskridelsessandsynlighed for normalt højvandvandstande (i m DVR90) 

ved Juelsminde. 

Placering 1 t/10 år 1 t/ år 12 t /år ~ 1 t/måned 

Juelsminde 1,1 1,0 0,75 

4.2.2 Ekstreme vandstande 

Kystdirektoratet har i ref. /1/analyseret de maksimale vandstande i en række 

danske havne på baggrund af historiske vandstandsmålinger. I Juelsminde (der 

er den DMI vandstandsstation, der ligger nærmest Bjørnsknude) er de ekstreme 

vandstande i ref. /1/ bestemt til værdierne vist i Tabel 4-2. I Tabel 4-3 vises de 

højeste registrerede vandstande i måleperioden, der er fra 1996 til 2017, se ref. 

/1/. 

Tabel 4-2 Ekstrem vandstand (i m DVR 9) fra Juelsminde, ref. /1/. 

 

Tabel 4-3 Højeste målte vandstand (i m DVR90) fra Juelsminde, ref. /1/. 

 

4.2.3 Global havspejlsstigning 

Ved fastlæggelse af projekteringsvandstanden, skal der tages højde for den for-

ventede havspejlsstigning som følge af global opvarmning inden for projektets 

levetid. 

Figur 4-4 og Tabel 4-4 viser den seneste fremskrivning af den globale havspejls-

stigning baseret på IPCCs rapport fra 2013, ref. /2/. De forskellige scenarier re-

fererer til forskellige forudsætninger vedrørende fremtidig udledning af CO₂ og 

temperaturstigning. 
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Figur 4-4 Graf der viser beregnet eustatisk havspejlsstigning for Danmark, ref. /2/. 

Tabel 4-4 Tabel der viser beregnet eustatisk havspejlsstigning for Danmark, ref. /2/. 

 

Om 50 år forventes middelvandstanden at være steget med +34 cm for et mid-

delscenarie (RCP4.5) i forhold til middelvandstanden i 1990 (DVR90). DMI vur-

derer, at den øvre grænse for havspejlsstigningen er +1,2 m frem mod år 2100. 

Dette er dog noget over forudsigelserne for IPCCs estimat, jævnfør Tabel 4-4. 

Figur 4-4 og Tabel 4-4 viser, at der er stor usikkerhed på estimaterne og der-

med størrelsen af den globale havspejlsstigning i fremtiden. Havspejlet forven-

tes at stige yderligere efter år 2100. 

4.2.4 Isostatisk landhævning 

Ud over den eustatiske havspejlsstigning har isostatiske landbevægelser også 

betydning for fremtidens vandstand ved Bjørnsknude. 
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Figur 4-5 viser et kort med den seneste opgørelse af de relative landændringer i 

Danmark. Generelt sker der en relativ landhævning i Danmark, som ud fra figu-

ren vurderes at være i størrelsesordenen 0.9 mm/år ved Bjørnsknude. 

Dette betyder, at den relative landhævning om 50 år er ca. +4,5 cm i forhold til 

DVR90. Til sammenligning har der siden 1990 været en landhævning på ca. 

+2,3 cm indtil 2016. 

 

Figur 4-5 Isostatik landhævning i Danmark. Nøjagtighed 0,2 mm/år, ref. /3/. 

4.2.5 Dimensionsgivende vandstand på dybt vand 

På baggrund af de statistiske ekstremvandstande, den generelle havspejlsstig-

ning og landhævning beregnes projekteringsvandstanden på dybt vand for en 50 

års stormhændelse, som indtræffer om 50 år, se Tabel 4-5. 
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Tabel 4-5 Dimensionsgivende vandstand. 

Dimensionsgivende vandstand på 

dybt vand 

12 t /år ~ 1 t/måned 

(2069) 

50 år vandstand 

(2069) 

Ekstrem vandstand [m DVR90] 0,75 +1,57 

Global havspejlsstigning [m] +0,34 +0,34 

Landhævning [m] -0.045 -0.045 

Dimensionsgivende vandstand 

[m DVR90] 

+1,05 +1,9 

4.2.6 Dimensionsgivende vandstand på lavt vand 

Bølgestuvningen helt inde ved strandlinjen, som følge af bølgebrydning, er nor-

malt i størrelsesordenen 10 % af den signifikante bølgehøjde på dybt vand, hvil-

ket skal medregnes i forbindelse med bestemmelse af den dimensionsgivende 

vandstand for ekstremhændelser. Derudover er der et mindre bidrag fra vind-

stuvning på lavt vand inde ved kysten, også ved ekstremhændelser. 

Det accepteres af Kommunen, at der er situationer, hvor der ikke er adgang 

rundt om Bjørnsknude på grund af højvande og/eller bølger. Det vurderes rime-

ligt, at der i ca. 12 timer om året i gennemsnit ikke er adgang for så vidt angår 

vandstanden. Dette svarer i dag til +0,75 m DVR90, se Tabel 4-1, og med tillæg 

på 30 cm for havspejlsstigning om 50 år en vandstand på +1,05 m DVR90. Der-

for anbefales det, at adgangen/passagen anlægges i en kote på over +1,1 m 

DVR90. Vælges en kote på adgangen på +1,3 m DVR90 vil en højvandssituation 

med en hændelse på 12 timer om året være grænsen for adgang. Hvis der en 

endnu sjældnere gang er lettere forhøjet vandstand og samtidige bølger vil ad-

gangen være begrænset. Sådanne situationer er dog estimeret til af forekomme 

mindre end en dag om måneden ved en adgang i kote +1,3 m DVR90. 

4.3 Bølger 

4.3.1 Generelt bølgeklima 

Til vurdering af bølgeklimaet ved Bjørnsknude er der anvendt en bølgemodel, 

der dækker Kattegat ned til Fredericia, se Figur 4-6. Bølgemodellen dækker peri-

oden 2003-2013 og er kørt med varierende vindfelt dækkende hele modelområ-

det, samt varierende vandstand baseret på vandstandsmålinger fra Aarhus 

Havn, som ved sammenligning svarer fint med vandstanden i Juelsminde Havn. 

Ved brug af denne bølgemodel, er der udtrukket bølgedata i 8 punkter ved 

Bjørnsknude. Tidsserierne fra disse punkter strækker sig fra 2003 til 2013. Ud-

trækspunkterne fremgår af Figur 4-7. I det følgende, se Figur 4-10 til Figur 

4-13, er resultaterne fra punkterne P6 og P8 på ca. 5 m vanddybde vist, da 

disse repræsenterer forholdende ved den for dette projekt relevante kyststræk-

ning. Øvrige resultater er vist i Bilag A (bølgeroser) og i Bilag B (scatter plots, 

der viser modelleret sammenhæng mellem bl.a. bølgeparameter og 
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vandstande). Det ses, modsat for vinden, at de største bølger kommer fra øst-

lige retninger og at bølgerne generelt oftest kommer herfra. Dette skyldes, at 

punkterne ligger delvist i læ af Bjørnsknude, dvs. kyststrækningen der undersø-

ges, er ikke ligeså udsat for bølger som vestvendte kyster da vind og dermed 

bølger er sjældnere herfra. Modellen viser også hvordan en storm fra sydsydvest 

(SSV ~ ca. 215 °N) henholdsvis østnordøst (ØNØ ~ ca. 62 °N), med en time-

midlet vindhastighed på ca. 25 m/s henholdsvis 15 m/s, forplanter sig lokalt om-

kring Bjørnsknude, som vist på Figur 4-8 henholdsvis Figur 4-9. 

 

Figur 4-6 Område modelleret i bølgemodellen. 

 

Figur 4-7 Bathymetri (havbundsniveau i m DVR90) ved Bjørnsknude som anvendt i 

bølgemodellen. Bølgeinformationen er udtaget i punkterne P1-P8. 
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Figur 4-8 Signifikant bølgehøjde ved Bjørnsknude, ved storm fra sydsydvest, med en 

vindhastighed på 25 m/s. 

 

Figur 4-9 Signifikant bølgehøjde ved Bjørnsknude, ved storm fra østnordøst, med en 

vindhastighed på 15 m/s. 
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Figur 4-10 Signifikant bølgehøjde, i P6 (-5 m DVR90) ved Bjørnsknude, 2003-2013. 

 

Figur 4-11 Peak bølgeperiode, i P6 (-5 m DVR90) ved Bjørnsknude, 2003-2013. 
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Figur 4-12 Signifikant bølgehøjde, i P8 (-5 m DVR90) ved Bjørnsknude, 2003-2013. 

 

Figur 4-13 Peak bølgeperiode, i P8 (-5 m DVR90) ved Bjørnsknude, 2003-2013. 
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4.3.2 Ekstreme bølger 

Figur 4-14 og Figur 4-15 viser bølgestatistikken i form af overskridelsessandsyn-

ligheder for de signifikante bølgehøjder ud for Bjørnsknude (P6 henholdsvis P8 – 

se Bilag E for øvrige punkter). Overskridelsessandsynlighederne er baseret på 

bølgemodellen med data for en 10-årig periode, som beskrevet ovenfor. 

De ekstreme signifikante bølgehøjder ved Bjørnsknude er fundet ud fra en eks-

trem værdianalyse og angivet i Tabel 4-6 sammen med overskridelsessandsyn-

lighederne vist på figurerne. 

 

Figur 4-14 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P6 -5 m. 

 

Figur 4-15 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P8 -5 m. 

Tabel 4-6 Ekstreme signifikante bølgehøjder og overskridelsessandsynligheder ved 

Bjørnsknude på ca. 5 m vanddybde i P6 og P8. 

Omni, punkt 50 års RP* 1 t/10 år 1 t/ år 12 t /år ~ 1 t/måned 

P6 (-5 m) 2,3 2,0 1,9 1,7 

P8 (-5 m) 2,6 2,0 1,7 1,5 

* RP: returperiode 
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4.3.3 Dimensionsgivende bølgehøjde ved kystlinjen 

Bølgehøjden aftager ind mod kysten som følge af bølgebrydning på lavt vand, 

hvilket har betydning for dimensioneringen af konstruktionerne langs kysten. 

For at kunne bestemme dimensionsgivende bølgehøjde på lavt vand er der fore-

taget en transformation af bølgehøjden fra dybt vand (5 m vanddybde) til lavt 

vand med Goda's formel, ref. /4/. 

Ud fra søkort, som også gengivet i bathymetrien anvendt i bølgemodellen, ses at 

bundens hældning ud for stranden er meget svag, mellem 1:60 til 1:700, se Bi-

lag D. Dybtvandsbølgerne fra østlige retninger i P8 benyttes til denne transfor-

mation, da disse er vurderet til at være dimensionsgivende for konstruktionerne 

ved Bjørnsknude, se Tabel 4-6. 

Figur 4-16 viser scatter plot af vandstand mod signifikant bølgehøjde i P7, der 

ligger tættest på Bjørnsknude på lavt vand. Heraf ses, at der ikke er en sam-

menhæng mellem højeste bølger og højeste vandstande. Dette er forventeligt, 

da de højeste bølger forekommer i situationer med kraftig vind fra øst og høje-

ste vandstande forekommer normalt ikke ved vind fra disse retninger. Det ses af 

figuren, at de højeste bølger forekommer for vandstande på lige under +1 m 

DVR90, og med tillæg for fremtidig havspejlsstigning om 50 år forventes maksi-

male bølger at forekomme for vandstande på omkring +1,25 m DVR90 om 50 

år. 

Vanddybden ved stenskråningen er estimeret til ca. 0,25-0,5 m. Således vil de 

signifikante bølger for en 50 års hændelse ved vandstande på +1,25 m DVR90 

være ca. 1,3 m ved stenskråningen og 1,5 m ca. 30 m fra kysten (hvor vand-

dybden er vurderet til ca. 1 m), se Figur 4-17. 

 

Figur 4-16 Scatter plot, vandstand mod signifikant bølgehøjde, P7 tættest på kysten 

ved Bjørnsknude på ca. 2,5 m vanddybde. 

Figur 4-17 viser variationen af den dimensionsgivende bølgehøjde ind over kyst-

profilet for en hændelse med en returperiode på 50 år ved Bjørnsknude som 
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funktion af vanddybden i henhold til Goda's formel. Ud for den eksisterende 

stenskråning ved Bjørnsknude vurderes på baggrund af søkort en vanddybde på 

0,25 – 0,5 m og i en afstand af kysten på omtrent 30 m en vanddybde på 1 m. 

Således vil de signifikante bølger ved en vandstand på +1,25 m DVR90 være ca. 

1,3 m ved stenskråningen og 1,5 m ca. 30 m fra kysten. 

 

Figur 4-17 Bølgehøjde (H1/3 henholdsvis H1/250) på lavt vand ved Bjørnsknude som 

funktion af vanddybde under en storm med en returperiode på 50 år i P8. 

Bestemt ved hjælp af Goda's formel, ref. /4/. 

H1/3 svarer til den signifikante bølgehøjde, og H1/250 svarer til den maksi-

male bølgehøjde. 



 

 

     
 42  BJØRNSKNUDE - HYDRAULISK UNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119272/Documents/03 Project documents/Ansøgning Kystbeskyttelse/Bjørnsknude - Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering - Vers 4.DOCX 

5 Kystteknisk analyse 

5.1 Historisk kystudvikling 

I det følgende (se Figur 5-1 til Figur 5-8) er flyfotos af Bjørnsknude fra 1954 til 

2017 vist. Af disse ses, hvordan kysten har udviklet sig gennem tiden, og hvilke 

konstruktioner der er blevet anlagt. 

På Figur 5-9 og Figur 5-10 ses kystlinjeudviklingen over årene ved Bjørnsknude 

henholdsvis i et zoom. Overordnet set, er der sket meget lidt i hele perioden i 

umiddelbar nærhed af spidsen. Dette skyldes sandsynligvis den eksisterende 

kystbeskyttelse på strækningen, både i form af stenskråninger og høfder, der 

alle er etableret for mange år siden, et sted mellem 1954 og 1995. Der ses en 

lille tilbagerykning af kysten fra 1954 til 1995, der antyder en (omend lille) ero-

sion hvis der ikke var kystbeskyttelse. 

 

Figur 5-1 Flyfoto fra 1954. ©COWI A/S. 

 

Figur 5-2 Flyfoto fra 1995. ©COWI A/S. 
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Figur 5-3 Flyfoto fra 1999. ©COWI A/S. 

 

Figur 5-4 Flyfoto fra 2004. ©COWI A/S. 

 

Figur 5-5 Flyfoto fra 2006. ©COWI A/S. 
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Figur 5-6 Flyfoto fra 2012. ©COWI A/S. 

 

Figur 5-7 Flyfoto fra 2014. ©COWI A/S. 

 

Figur 5-8 Flyfoto fra 2017. ©COWI A/S. 
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Figur 5-9 Kystlinjeudviklingen ved Bjørnsknude. Flyfoto fra 2017: ©COWI A/S. 

 

Figur 5-10 Kystlinjeudviklingen ved Bjørnsknude - zoom. Flyfoto fra 2017: ©COWI 

A/S. 

5.2 Kystens ligevægtsorientering 

Den stabile kystorientering, kystens ligevægtsorientering, er beregnet for 

Bjørnsknudes østkyst ved hjælp af Kamphuis' formel fra 1991 ref. /5/: 

𝑄 = 7,3𝐻𝑠𝑏
2 𝑇𝑃

1.5𝑚𝑏
0.75𝑑50

−0.25 sin0.6(2𝛼𝑏) 

Hvor, 

𝐻𝑠𝑏 Er brydningsbølgehøjden 

𝑇𝑃  Er peak bølgeperioden 

𝑚𝑏  Er bundhældningen i brydningszonen 
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𝑑50 Er middelkorndiameteren 

𝛼𝑏 Er bølgeindfaldsretningen ved brydning 

Beregningen benyttes til at skitseprojektere orienteringen af stranden bag bøl-

gebryderne. Kystens ligevægtsorientering kan bestemmes ved at ændre kystens 

orientering i beregningen indtil den kystparallelle nettotransport er nul, dvs. der 

transporteres lige meget sediment mod nord og syd langs kysten, som derved er 

i ligevægt. Den stabile kystorientering ved Bjørnsknudes østkyst er på denne 

baggrund estimeret til ca. 95 °N ved P6 og ca. 91 °N ved P8. 

Der er en vis usikkerhed på beregningen af den stabile kystorientering, som 

følge af, at der er anvendt en simpel beregning af bølgeforholdene, som ikke 

fuldt ud tager højde for farvandets form og dybdeforhold samt bølgetransforma-

tion på lavt vand. Beregningen vurderes dog at give et pålideligt estimat på ky-

stens ligevægtsorientering, som kan danne grundlag for skitseprojektet. Dette 

bekræftes desuden yderligere af at kysten er nogenlunde stabil i dag med en 

orientering på mellem 90 °N og 95 °N, med en relativ lille sedimenttransport 

langs kysten, vurderet til brutto i størrelsen 120-140 m³/år. 

5.2.1 Aktiv dybde 

Den aktive dybde beregnes i det følgende for at bestemme, hvor dybt bølgerne 

påvirker strandprofilet. Der foregår ikke betydelig kystparallel sedimenttransport 

under den aktive dybde. Den aktive dybde benyttes til at vurdere, hvor bredt 

strandprofilet skal være ved Bjørnsknudes østkyst. Den aktive dybde estimeres 

ud fra følgende formel, ref. /6/: 

ℎ𝑐𝑙 = 2,28 ⋅ 𝐻𝑆 − 68,5
𝐻𝑠

2

𝑔 ⋅ 𝑇𝑠
2 

hvor: 

ℎ𝑐𝑙 Er aktiv dybde [m] 

𝐻𝑠 Er signifikant bølgehøjde med en hyppighed svarende til 12t/år [m] 

𝑇𝑠 Er bølgeperioden svarende til Hs [s] 

𝑔 Er tyngdeaccelerationen, 9,81 m/s2 

På Figur B-1 i Bilag B ses peak bølgeperioder på ca. Tp = 6 s henholdsvis ca. 5 s 

for signifikante bølgehøjder i punkt P6 på 1,7 m og P8 på 1,5 m for hændelser 

med hyppighed på 12 t/år, se Tabel 4-6. Den estimerede aktive dybde for bølger 

fra østlige retninger er således i størrelsesordenen 2,8 m til 3,3 m. 



 

 

     

BJØRNSKNUDE - HYDRAULISK UNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT  47  

http://projects.cowiportal.com/ps/A119272/Documents/03 Project documents/Ansøgning Kystbeskyttelse/Bjørnsknude - Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering - Vers 4.DOCX  

6 Skitseforslag 

Hedensted Kommune ønsker en forstærkning af den eksisterende kystbeskyt-

telse (stenskråning) ved Bjørnsknude, hvor der samtidig etableres en adgangssti 

langs forstærkningen. COWI har udarbejdet et løsningsforslag, hvor der etable-

res en ny stenskråning, med en adgangssti på toppen, uden på den eksisterende 

kystbeskyttelse, der forstærkes dels ved tilførsel af sten til kronen, dels ved til-

førsel af større dæksten på den nederste del af skråningen samt ved etablering 

af en skrånings-"fod". Løsningsforslaget er skitseret i afsnit 6.2. Løsningen vil 

desuden kræve en trappe ved Bjørnsknudevej, der kan give adgang fra vejen, 

over stenskråningen og ned på adgangsstien, samt mindre renoveringer af den 

eksisterende kystbeskyttelse, hvor denne er skredet ned. 

Skitseforslaget dimensioneres for en 50 års stormhændelse (50 års returperi-

ode) om 50 år, svarende til en hændelsessandsynlighed på 63 % i løbet af kon-

struktionens levetid. Konstruktionen projekteres dog ikke for ekstreme islaster, 

og der må således forventes mindre vedligeholdelse efter vintre med kraftige is-

skruninger. Den signifikante bølgehøjde for en 50 års hændelse ved vandstande 

på +1,25 m DVR90 er ca. 1,3 m ved stenskråningen og 1,5 m ca. 30 m fra ky-

sten, se afsnit 4.3.3. 

Da det accepteres, at der ikke er adgang "altid" rundt om knuden, bl.a. ikke i 

storm- eller ekstreme højvandssituationer, anlægges selve adgangsstien i en 

kote, der nogle gange vil blive oversvømmet eller påvirket af bølger. I sådanne 

situationer vil der således ikke være adgang rundt om knuden. I skitseforsla-

gene er derfor valgt en adgangssti i kote +1,3 m som beskrevet nærmere i af-

snit 4.2.6. 

I hovedprojekteringen anbefales det, at der foretages mere detaljerede geotek-

niske vurderinger ud fra evt. eksisterende opmålinger for at sikre en mere præ-

cis projektering. 

6.1 Geologisk grundkort 

På Figur 6-1 er vist et geologisk grundkort, der viser, at der kan forventes post-

glacial saltvandsgrus i de overfladenære lag, dybden 1 m under terræn, ved 

stenskråningen samt kystnært øst for Bjørnsknude. Da øvrige dybereliggende 

lag ikke kan ses af disse kort, anbefales det, at der foretages en mere detaljeret 

geoteknisk vurdering i forbindelse med hovedprojekteringen. 
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Figur 6-1 Geologisk grundkort. 

Det bemærkes, at der ses en forskydning i det geologiske kortlag i forhold 

til grundkortet. Det skyldes en fejl i GEUS' kortdatabase og kan således 

ikke umiddelbart justeres. 

6.2 Skitseforslag – forstærkning 

Den eksisterende stenskråning rundt om Bjørnsknude skal forstærkes langs en 

strækning på ca. 90 m. Forstærkningen af den eksisterende stenskråning opbyg-

ges med en fod af ral og/eller usorteret sprængsten og et kernelag af større 

sten, 100 – 300 kg, hvis formål er at have et lag for stabil placering af dæksten 

uden risiko for nedsivning i den eksisterende stenskråning. Udenpå kernen læg-

ges et lag dæksten, som kan modstå bølgernes påvirkning under den dimensi-

onsgivende 50 års hændelse. Der er valgt en løsning med et lag dæksten for 

herved at reducere mængden af sand og vand, der kan trænge igennem kon-

struktionen. Dækstene skal pakkes tæt (dog således at bølgeenergien stadig re-

duceres), når konstruktionen opføres for at sikre konstruktionens stabilitet og 

styrke. Der udlægges én række af kernesten bag kronen af den eksisterende 

stenskråning for at støtte/forstærke denne. 

På toppen af denne nye stenskråning placeres et par store flade sten stabilt som 

adgangssti. For at få adgang til gangstien skal der etableres en trappe fra 

Bjørnsknudevej og ned til den forstærkede kystbeskyttelse. 

I Figur 6-2 er skitseret en løsning af den foreslåede forstærkning af stenskrånin-

gen rundt om Bjørnsknude. Dette forslag omfatter ikke en renovering af den ek-

sisterende stenskråning, som forventes at være nødvendig enkelte steder. I det 

følgende er dimensionerne på den nye stenskråning med adgangssti beskrevet. 
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Den nødvendige størrelse af dækstenene er beregnet ud fra Hudsons formel: 

𝑊𝑒𝑚 =
𝐻𝑠

3𝛾𝑟

𝐾𝐷𝑐𝑜𝑡𝜃 (
𝛾𝑟
𝛾𝑣

− 1)
3 

hvor: 

𝑊𝑒𝑚 Er middelvægten af dækstenene [ton] 

𝐻𝑠 Er signifikant bølgehøjde [m] 

𝛾𝑟 Er den specifikke vægt at dækstenene, 2,68 for granit 

𝛾𝑣 Er den specifikke vægt at vandet, 1,025 for saltvang 

cot𝜃 Er hældningen på stenskråningen 

𝐾𝐷 Er en stabilitetskoefficient 

𝐾𝐷 er på bagrund af erfaring skønnet til, 𝐾𝐷 = 2,0, hvilket svarer til begyndende 

skade. Hældningen på stenskråningen er valgt til 1:2 (cot𝜃 = 2). 

Ved vandstand på +1,25 m DVR90, vil den dimensionsgivende signifikante bøl-

gehøjde være Hs = 1,3 m ved den eksisterende stenskrånings fod, hvilket med-

fører en middelvægt for dækstenene på ca. 350 kg. Der vælges en EU standard 

stenklasse på 0,3-1 t, med en middelvægt på ca. 0,6 t, således at stenskrånin-

gen kan udføres med ét lag dæksten, og så den er mere robust for eventuelle is-

laster. 

Foden består af enten ral eller sprængstensfyld. For at undgå udvaskning af ma-

terialet i foden skal det opfylde en modificeret udgave af Terzaghis filterkriterier 

(𝑑 = diameter, 𝑓 = kernefyld, 𝑎 = dæksten): 

𝑑15,𝑎

𝑑85,𝑓
≤ 4 

𝑑50,𝑎

𝑑50,𝑓
≤ 7 

𝑑15,𝑎

𝑑15,𝑓
≤ 16 

En gradering som opfylder kriterierne er: 𝑑15 = 6 cm,   𝑑50 = 11 cm, 𝑑85 = 18 cm. 
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Figur 6-2 Skitse af forstærket stenskråning med adgangssti rundt om Bjørnsknude. 

Hældningen på den eksisterende stenskråning er vurderet til ca. 1:2, se 

kystprofiler i Bilag C. 



 

 

     

BJØRNSKNUDE - HYDRAULISK UNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT  51  

http://projects.cowiportal.com/ps/A119272/Documents/03 Project documents/Ansøgning Kystbeskyttelse/Bjørnsknude - Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering - Vers 4.DOCX  

7 Anlægsoverslag 

De følgende enhedspriser angivet i anlægsoverslagende for COWIs løsningsfor-

slag er baseret på gennemsnitspriser angivet ved nyligt indhentede tilbud på til-

svarende opgaver. De årlige vedligeholdelsesudgifter vurderes til ca. 5 % af an-

lægsudgifterne. 

7.1 Anlægsoverslag – forstærkning 

I Tabel 7-1 fremgår overslag over udgifterne til anlæggelse af løsningsforslaget 

beskrevet i afsnit 6.2. Anlægsoverslaget inkluderer ud over de forventede priser 

på materialer også omkostninger i forbindelse med mobilisering ved projekt-

start, samt overslag over forventet pris for forundersøgelser, hovedprojektering 

og udbud. Tilsyn er ikke medtaget, da omkostningerne hertil kan variere meget, 

og desuden også afhænger af, hvor meget Hedensted Kommune selv ønsker at 

varetage af dette. Det bemærkes, at anlægsoverslaget ikke omfatter evt. reno-

vering af den eksisterende stenskråning enkelte steder. 

Ønskes en mere jævn adgangssti end flade sten kan forslaget opdateres med 

udstøbning med beton mellem de flade sten på adgangsstien. Stenløsningen er 

dog mere æstetisk i tråd med kystens nuværende fremtoning. Merprisen for en 

løsning med udstøbning med beton mellem de flade sten er ikke medtaget i an-

lægsoverslaget. 
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Tabel 7-1 Anlægsoverslag – forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse ved Bjørns-

knude. 

Post Identifika-

tion 

Mængde Enhedspris Pris 

(ekskl. moms) 

1 Udvidet stenskråning med gangsti 

1.1 Dæksten 290 m³ 535 kr./m³ 155.150 kr.  

1.2 Sten 145 m³ 525 kr./m³ 76.150 kr. 

1.3 Ral/spræng-

sten 

250 m³ 510 kr./m³ 127.500 kr.  

1.4 Geotekstil 390 m² 35 kr./m² 13.650 kr. 

2 Nedgang 

2.1 Trappe 1 sum 60.000 kr. 60.000 kr. 

3 Mobilisering 

3.1 Mobilisering 1 sum 230.000 kr. 230.000 kr. 

Delsum 662.350 kr. 

 

Generelt 

Forundersøgelser (geotekniske vurderinger og opmåling af havbunden) 40.000 kr.  

Hovedprojektering og udbud (15 %) 99.350 kr.  

Uforudseelige udgifter (15 %) 93.350 kr.  

  

Sum 901.050 kr. 
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Bilag A Bølgeroser 

 

Figur A-1 Bølgeinformationen til bølgeroser er udtaget i punkterne P1-P8. 

 

Figur A-2 Bølgeroser, signifikant bølgehøjde ved Bjørnsknude, 2003-2013. 

Øverst: I P3 (-10 m DVR90). 

Nederst: I P4 (-5 m DVR90). 
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Figur A-3 Bølgeroser, signifikant bølgehøjde ved Bjørnsknude, 2003-2013. 

Øverst: I P8 (-5 m DVR90). 

Midterst: I P2 (-2,5 m DVR90) 

Nederst: I P1 (-10 m DVR90). 
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Figur A-4 Bølgeroser, signifikant bølgehøjde ved Bjørnsknude, 2003-2013. 

Øverst: I P7 (-2,5 m DVR90). 

Midterst: I P6 (-5 m DVR90) 

Nederst: I P5 (-10 m DVR90). 
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Bilag B Scatter plots 
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Figur B-1 Scatter plots, signifikant bølgehøjde mod peak bølgeperiode, P1 til P8. 
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Figur B-2 Scatter plots, middelbølgeretning mod signifikant bølgehøjde, P1 til P8. 
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Figur B-3 Scatter plots, middelbølgeretning mod peak bølgeperiode, P1 til P8. 
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Figur B-4 Scatter plots, vandstand mod signifikant bølgehøjde, P1 til P8. 
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Bilag C Kystprofiler på landsiden 

Baseret på COWIs in-house højdemodel, er der udtrukket tværsnit, se Figur C-1, 

der beskriver kystprofilerne som vist på Figur C-2 til Figur C-9 for snit 1-8. 

 

Figur C-1 Placering af udvalgte profiler på kysten – snit markeret og vist nedenfor. 

 

Figur C-2 Kystprofil - snit 1. 

 

Figur C-3 Kystprofil - snit 2. 

 

Figur C-4 Kystprofil - snit 3. 
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Figur C-5 Kystprofil - snit 4. 

 

Figur C-6 Kystprofil - snit 5. 

 

Figur C-7 Kystprofil - snit 6. 

 

Figur C-8 Kystprofil - snit 7. 

 

Figur C-9 Kystprofil - snit 8. 
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Bilag D Kystprofiler på vandsiden 

Baseret på bathymetri brugt i bølgemodellen, er der udtrukket profiler, se Figur 

D-1, der beskriver strandprofilerne som vist på Figur D-2 for profil 1, 2 og 3. 

 

Figur D-1 Placering af udvalgte strandprofiler langs Bjørnsknude – profiler markeret 

og vist nedenfor. 

 

Figur D-2 Udtrukne strandprofiler langs Bjørnsknude. 
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Bilag E Overskridelsessandsynlighed 

Figur E-1 til Figur E-8 viser bølgestatistikken i form af overskridelsessandsynlig-

heder for de signifikante bølgehøjder ud for Bjørnsknude udtrukket i P1 til P8. 

 

Figur E-1 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P1. 

 

Figur E-2 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P2. 

 

Figur E-3 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P3. 
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Figur E-4 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P4. 

 

Figur E-5 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P5. 

 

Figur E-6 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P6. 



 

 

     
 74  BJØRNSKNUDE - HYDRAULISK UNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119272/Documents/03 Project documents/Ansøgning Kystbeskyttelse/Bjørnsknude - Hydraulisk undersøgelse og skitseprojektering - Vers 4.DOCX 

 

Figur E-7 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P7. 

 

Figur E-8 Overskridelsessandsynlighed for signifikante bølgehøjder ved P8. 


