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Vedrørende forslag til stormflodssikring. 

Jeg har hermed forsøgt at sammenkoge den viden vi har fra samarbejdet med Roskilde og Egedal 

kommune, om den lokale stormflods-sikring af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Sammenkoget er 

godkendt af Egedal Kommune.  

Det forslag, der nu er udsendt fra Roskilde kommune og sidenhen fra Egedal kommune, er 1. fase 

på vej mod en løsning for stormflods sikring af Jyllinge Nordmark, og dermed også Tangbjerg. Det 

er nu den enkelte parcelejer kan komme med sit input. Der er mange, der skal høres, og høringen 

af de berørte borgere klares af den enkelte kommune. 

Roskilde kommune har fået udarbejdet flere rapporter med alternativer til løsningsmodeller og 

lavet undersøgelser af jordbund, vandforhold m.v. i Jyllinge Nordmark.  Disse er sammenfattet i et 

skitsekatalog, som også kan findes på Roskilde kommunes (og Tangbjergs) hjemmeside.  

Senest er udlagt et Notat (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2, januar 2015), der opsamler og 

opsummerer den samlede sag. (Dette notat kan også findes i sin fulde længde på Roskilde 

Kommunes hjemmeside, samt Tangbjerg grundejerforenings hjemmeside).  

Man har på baggrund af analyserne fokuseret på lokale løsninger, som kan etableres hurtigt.  De 

lokale løsningerne skal skabe økonomisk og social tryghed i de områder, der har været hårdt ramt 

af stormflod og oversvømmelser fra Roskilde Fjord via Værebro å. Man har lagt vægt på, at 

løsningerne skal kunne udbygges, så de kan forhøjes ved ændring i vandstandsprognoserne 

fremadrettet.  

Byrådet i Roskilde har besluttet, at der skal arbejdes videre med ”Alternativ 1” fra skitsekataloget. 

Herefter skal der (jf. Kystbeskyttelsesloven) ske en interesse tilkendegivelse fra hver enkelt 

borger, som bliver berørt af sikringen – dvs. også grundejere i Tangbjerg.  Efter dette, skal der ske 

en politisk beslutning i kommunerne, om der skal arbejdes videre mod at etablere det skitserede 

projekt. 

Der arbejdes fortsat på en regional løsning ved Kronprins Frederiksbro i Frederikssund, men skal 

denne gennemføres kræver det dog en statslig finansiering. Etableringen af lokale løsninger er 

ikke afhængige af den regionale løsning, og kan etableres uafhængigt af hinanden.  

 

Alternativ 1 

Borgerne i Jyllinge Nordmark har ønsket en sikringskote mod Roskilde Fjord på 2.40 over dagligt 

vande. Roskilde Kommunes rapport viser, at der skal etableres en 1,1 km. lang sikring mod 
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fjorden og åens udmunding, samt et tværdige (dvs. en dæmning med højvandslukke) henover 

udløbet af Værebro Å. Sikringen består af en kombination af faste jorddiger ud mod fjorden, der 

etableres til kote 2,2 meter og som ved stormflod kan forhøjes til 2.75 m. Desuden viser rapporten 

at der skal etableres et 150 m. bredt tværdige (dæmning)  tværs over Værebros udløb med  

pumpekapacitet svarende til Værebro Å´s maksimale vandføring. Med pumperne kan 

vandstanden holdes på et niveau, så Tangbjerg ikke bliver truet. For at sikre mod vand fra åen, 

etableres et jorddige på 2,0 eller 2,2 km. længde langs Værebro Å´s sydlige bred op mod Jyllinge 

Nordmark. 

Undersøgelser af geoteknik og grundvandsforhold har vist, at der er meget grus-og sand i 

undergrunden. Det betyder der vil trænge store vandmængder ind under digerne. For at forsinke 

eller forhindre understrømningen skal der bankes jernplader helt ned til lerlaget – visse steder 7-

11 m. nede (kaldet spunsning), og pumpes store mængder vand ud i fjorden igen.  

 

Hvad så nu: 

Samtidigt med at vi bliver hørt om vi ønsker dette forslag, indhenter Roskilde kommune en teknisk 

udtalelse fra Kystdirektoratet.  Svarene fra borgerne i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg og den 

tekniske udtalelse danner så grundlag for en politisk beslutningssag i Roskilde Kommune og 

Egedal, hvor der skal tages stilling om man vil iværksætte ”Alternativ 1”.   

Hvis det vedtages, skal løsningerne projekteres, og der skal fastsættes fordelingsnøgler (hvem 

skal betale og hvor meget skal den enkelte husstand bidrage med). Der vil være tale om 

engangsudgifter til etablering, (som ikke er beregnet endnu), men også løbende vedligeholdelses 

udgifter af diger og pumpeanlæg. (som heller ikke er beregnet endnu). Der skal etableres 

digelaug, som skal stå for vedligeholdelsen fremadrettet.  

Der skal afholdes borgermøde og til sidst skal Roskilde Kommune tage endelig politisk beslutning 

om etablering. Man kan efterfølgende påklage Roskilde kommunes beslutninger.  

Tangbjerg Grundejerforenings bestyrelse vil komme med vores holdning til ”Alternativ 1”, men er 

afhængige af jeres input. – især boliger på Harmonivej og nederste del af Tangbjergvej. Alle svar 

som indsendes til Egedal kommune vil blive taget alvorligt, men bestyrelsens svar vil også vægte. 

Derfor hjælp os med at komme med det rigtige svar.  

Alle er altid velkommen til at kontakte mig. Helst på mail, da det er komplicerede spørgsmål og 

svar dette handler om.  

Med venlig hilsen På Bestyrelsens vegne 

Tine Thomsen, Formand  


