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1. INDLEDNING 

Jyllinge Nordmark har stor oversvømmelsesrisiko ved høj vandstand i Roskilde Fjord, 

stor vandføring i Værebro Å, høj nedbør og overfladisk afstrømning, samt høj grund-

vandsstand. Senest blev området oversvømmet som følge af stormen Bodil den 6. de-

cember 2013 som forårsagede ekstrem stormflodsvandstand i Roskilde Fjord på op til 

2,06 meter DVR90 i Roskilde Havn.  

 

Figur 1 viser udbredelsen af oversvømmelsen som følge af Bodil stormen december 

2013, hvis der samtidigt forekom en stor afstrømning i Værebro Å. 

 

 
Figur 1 Udbredelse af oversvømmede arealer ved Bodil stormen i december 2013. 

Roskilde Kommunes udbud /1/ angiver at fjorddiget skal udføres som en fast mur til 

kote 2,20 meter DVR90 og at skitseprojektet skal redegøre for og indeholde beskri-

velse af mulighed for etablering af mobil sikring til kote 2,75 meter DVR90, mens ådi-

get skal udføres til en fast sikring til kote 2,40 meter DVR90, idet ”Skitseprojekt for lo-

kale løsninger …” /2/ redegør for fastlæggelsen af sikringsniveauerne. 
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Nærværende skitseprojekt redegør for de tekniske muligheder for etablering af sikring 

mod oversvømmelse fra Roskilde Fjord og Værebro Å, det økonomiske omfang samt 

den natur- og planmæssige konsekvens.  

 

Nærværende skitseprojekt omfatter således ikke løsninger for høj nedbør og overfla-

disk afstrømning, samt høj grundvandsstand. Dog er de forslåede løsningers konse-

kvens i forhold disse risici beskrevet.  

 

Skitseprojektet er opbygget på følgende måde: 

 

Forundersøgelser vedrørende de hydrologiske forhold er beskrevet i afsnit 2, mens 

forundersøgelser af de geotekniske forhold fremgår af afsnit 3. 

 

Skitseprojektet undersøger ét hovedløsningsforslag i to varianter beskrevet i afsnit 4: 

 

 Fjorddige kombineret med ådige mellem Svanevænget og Gyvelvej 

 Variant 1: Kombineret dige og spuns 

 Variant 2: Gennemgående spuns 

 

Skitseprojektet redegør desuden for tre alternative ådigeløsninger i afsnit 0, hvoraf 

løsning 2 og 3 er beskrevet på screeningsniveau: 

 

 Løsning 1: Fløjdige ved Gyvelvej 

 Løsning 2: Ådige langs matrikler 

 Løsning 3: Ådige langs Værebro Å 

 

Bemærk at de tre å-digeløsninger skal kombineres med hovedløsningsforslagets fjord-

dige, samt ådige vest mellem Svanevænget og Gyvelvej. 

 

Figur 2 viser fjorddiget (gul), ådiget fra Svanevænget til Gyvelvej (turkis), fløjdiget 

(pink), ådige langs matrikler (rød) ådige langs Værebro Å (orange). 
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Figur 2 Oversigt over digetracéer. Fjorddige er vist med gul, ådige (vest) mellem Svanevænget og Gyvelvej 
er vist med turkis, fløjdiget er vist med pink, ådige langs matrikler er vist med rød og ådige langs Værebro Å 
er vist med orange. 
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2. HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE UNDERSØGELSER 

Der er udført hydrologiske og hydrauliske undersøgelser med henblik på at fastlægge 

den dimensionsgivende hændelse for højvande i Roskilde Fjord og høj vandstand i 

Værebro Å. 

 

2.1. Modelopsætning 

Undersøgelserne er udført ved hjælp af en hydrodynamisk integreret hydrologisk (MI-

KESHE) og hydraulisk (MIKE11) model der konverterer nedbør, temperatur og for-

dampning i det topografiske opland til afstrømning, vandføring og vandstand i Være-

bro Å, se bilag 1. De anvendte tværprofiler for Værebro Å’s dimensioner er opmålt i 

2008. 

 

Vandstanden i Roskilde Fjord er beskrevet ved den målte vandstand ved Frederiks-

sund Havn gennem en periode på omkring 10 år fra 1993 til og med 2002. Denne tids-

serie har en maksimum vandstand på knapt 1,5 meter DVR90 i december 1997, se Fi-

gur 3, mens vandstanden ved Bodilstormen nåede op på 2,06 meter DVR90 i Ros-

kilde Havn. 

 

 
Figur 3 Vandstand ved Frederikssund Havn i perioden 1993 til og med 2002. 

Vandføringen er målt i Værebro Å ved Veksø bro station 52.14 med et topografisk op-

land på 110 km2 i perioden fra 1978 til 2014, se Figur 4. Den højeste vandføring er 

målt til knapt 4 m3/s den 10. marts 1979, hvilket svarer til knapt en 100 års hændelse, 

idet en 100 års hændelse er fundet til 4,2 m3/s ved ekstremværdianalyse ved anven-

delse af Log normal 2P fordelingen af den målte vandføringstidsserie fra 1979 til og 

med 2013. Tilsvarende er 100 års hændelsen for sommerperioden fra maj til og sep-

tember fundet til 2,1 m3/s. 
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Figur 4 Vandføring ved station 52.14 Værebro Å, Veksø bro i perioden 1979 til og med 2013. 

 

2.2. Dimensionsgivende hændelse 

Den dimensionsgivende hændelse for løsningerne skal findes som kombinationen af 

høj vandstand i Roskilde Fjord og høj vandføring i Værebro Å. Den maksimalt målte 

vandstand i Roskilde Fjord er derfor kombineret med den maksimale simulerede vand-

føring i modellen, som udtryk for den mest kritiske situation for de nuværende klimati-

ske forhold.  

 

Den største simulerede vandføring er på 4,25 m3/s den 12. marts 1994 ved station 

52.14 Værebro Å Veksø bro og 5,1 m3/s ved station 17089, hvilket svarer til en 100 

års hændelse jf. forrige afsnit. Den maksimalt målte vandstand er på 2,06 meter 

DVR90 den 6. december 2013 i Roskilde Havn, hvilket ifølge Kystdirektoratets høj-

vandsstatistik for 2013 /4/ svarer til en gentagelsesperiode sjældnere end hvert 1.000 

år. 

 

Kombineres disse hændelser svarer det, alt andet lige, såfremt de ikke er afhængige, 

til en gentagelsesperiode på 100.000 år.  

 

2.3. Klimafremskrivning 

Det fremtidige klima betyder både mere nedbør og højere afstrømning og vandføring, 

samt højere havvandstand. 

 

2.3.1 Havvandsspejl 

Ved fastlæggelsen af sikringsniveauet på 2,75 meter DVR90 mod Roskilde Fjord har 

Roskilde Kommune taget stilling til klimafremskrivningen af havvandspejlet således at 
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sikringsniveauet tager hensyn til det historisk maksimalt målte vandspejl på 2,10 me-

ter DVR90 tillagt 30 cm havvandspejlsstigning og 35 cm bølgehøjde /2/.  

 

Sikringsniveauet mod Værebro Å er tilsvarende fastlagt i /2/ til 2,40 meter DVR90 

uden tillagt bølgehøjde. Overgangen mellem fjordsikringen og åsikringen er ved Sva-

nevænget. 

 

Den 5. IPCC rapport beskriver dog at Danmark kan forventes at opleve havniveaustig-

ninger på omkring 80 cm frem mod 2100 (www.klimatilpasning.dk), hvilket betyder 

yderligere 50 cm frem mod 2100. Såfremt det kan antages at havvandsspejlet stiger 

proportionalt mellem 2020 til 2100, vil det stige med 30 cm frem mod 2050. Det bety-

der, at Jyllinge Nordmark vil være sikret indtil 2050 med et sikringsniveau på 2,75 me-

ter DVR90 mod Roskilde Fjord. 

 

2.3.2 Vandføring  

GEUS har vurderet ekstremvandføringen og klimaeffekter på vandføringer ved ud-

valgte målestationer, en af dem er station 52.14 Værebro Å Veksø bro /5/. De be-

stemte ekstremvandføringer er dog meget højere end analysen på de målte vandførin-

ger antyder, og Hans Jørgen Henriksen GEUS anbefaler at bruge de målte data som 

udgangspunkt for vurderingen af den klimafremskrevne vandføring ved anvendelse af 

de bestemte klimafaktorer.  

 

/5/ angiver en klimafaktor for en sommer 100 års hændelse på 1,76 som udtryk for en 

skybrudssituation og en klimafaktor på 1,43 for en vinter 100 års hændelse som udtryk 

for en tøsituation, for fremtidsperioden 2021 til 2050. 

 

Det svarer til en sommerhændelse på 5,1 m3/s og en vinterhændelse på 8,4 m3/s i 

Værebro Å ved udløbet til Roskilde Fjord med et topografisk opland på 153 km2. Væ-

rebro Å’s opland er fundet i /3/. 

 

2.4. Vurdering af vandføringsevne 

Vandføringsevnen i Værebro Å har betydning for det resulterende vandspejl. Vandfø-

ringsevnen er givet ved kombinationen mellem vandløbets fysiske dimensioner og 

grødevæksten. Det er særlig den nedstrøms strækning af Værebro Å langs Jyllinge 

Nordmark der er væsentlig i forhold til vandstand og dermed vandføringsevne. 

 

Grødevæksten kontrolleres jf. regulativet for Værebro Å 3 gange årligt og skæres efter 

behov. Egedal Kommune ved Thomas Oest oplyser at der erfaringsmæssigt er mindre 

behov for grødeskæring nedstrøms Høgevænget ud for Tangbjerg. Se Figur 5. 

 

Erfaringsmæssigt er grødevæksten minimal i saltvandspåvirkede vandløb. Et vandløb 

kan saltvandspåvirkes, når bundkoten er under kote 0 og tidevand har mulighed for at 

trænge op gennem vandløbet. Bundkoten i Værebro Å er under kote 0 fra station 

15000 til udløbet i Roskilde Fjord i station 19000, altså 4 km op gennem vandløbet op 

http://www.klimatilpasning.dk/
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til 1 km opstrøms for Værebrovej som krydser Værebro Å omkring station 16000. Se 

Figur 6 og Figur 7. 

 

På strækningen fra station 15000 til udløbet i Roskilde Fjord er manningtallet således 

vurderet til 25 om vinteren og 18 om sommeren som udtryk for et vandløb med beske-

den grødevækst, mens manningtallet på den øvrige vandløbsstrækning er vurderet til 

20 om vinteren og 8 om sommeren med 3 årlige grødeskæringer. 

 

 

 
Figur 5 Jyllinge Nordmark, markering af Høgevænget med rød pil. 

 
Figur 6 Bundkoter i Værebro Å. Bundkoten er under kote 0 indtil station 15000 4 km op gennem vandløbet. 
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Figur 7 Stationering nedstrøms langs Værebro Å. Værebrovej krydser Værebro Å omkring station 16.000. 

Mannigtallets følsomhed er vurderet ved at foretage beregning af vandstanden med 

begge manningtals variationer.  

 

Vandstand ved station 17000 udfor Høgevænget beregnet ved en manningtalsvaria-

tion mellem 25-18 og 20-8 er vist i Figur 8 i en periode med høj vandstand i Roskilde 

Fjord og i Figur 9 i en periode med høj vandføring i Værebro Å. Beregningerne viser, 

at følsomheden på manningtallet er indtil 10 cm i perioder med høj vandføring, mens 

manningtallet ikke har betydning for vandstanden i perioder med høj vandstand i Ros-

kilde Fjord. 

 

Manningtallets betydning for konsekvensberegningerne har således maksimalt 10 cm 

betydning for det resulterende vandspejl i Værebro Å i en situation med maksimal 

vandføring. Manningtallet har mindre betydning såfremt vandstanden i Værebro Å er 

påvirket af vandstanden i Roskilde Fjord. 
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Figur 8 Beregnet vandspejl ved station 17000. Manningtalsvariation 25-18 er vist med blå og manning-
talsvariation 20-8 er vist med lys blå, mens vandføring er vist med grøn. Zoom på periode med høj vand-
stand. 

 
Figur 9 Beregnet vandspejl ved station 17000. Manningtalsvariation 25-18 er vist med blå og manning-
talsvariation 20-8 er vist med lys blå, mens vandføring er vist med grøn. Zoom på periode med høj vandfø-
ring. 

 

2.5. Vurdering af højvande 

De højeste vandstande på den nedstrøms del af Værebro Å er sammenfaldende med 

høje vandstande i Roskilde Fjord, og ikke betinget af store vandføringer i Værebro Å. 

Ved de største vandstande ses der på den nedstrøms del af Værebro Å at være nega-

tive vandføringer. Dette skyldes, at vandstanden i Roskilde Fjord bliver så høj, af vand 

løber fra fjorden ind i åen (en såkaldt strømkæntring). De negative vandføringer findes 

fra station 13800 og nedstrøms (Figur 10). Af Figur 11 fremgår det, af stuvningseffek-

ten forplanter sig opstrøms i Værebro Å til omkring station 11200 meter. På dette sted 
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er den største minimumsvandføring i Værebro Å. Nedstrøms for station 11200 meter 

falder minimumsvandføringen som resultat af, at perioder med høje vandstande i fjor-

den begrænser faldet langs Værebro Å. 

 

 

 
Figur 10 Minimum og maksimum vandføring langs Værebro Å. 

 
Figur 11 Zoom på minimum vandføring langs Værebro Å. 

I Figur 12 er vist en række Q/h relationer langs Værebro Å. Ved station 10053 ses der 

en god sammenhæng mellem vandføring og vandstand. At punkterne ikke falder på 

den samme linje skyldes, at der anvendes varierende manningtal. I Q/h relationen for 

station 12125 ses enkelte punkter, der falder uden for den generelle sammenhæng. 
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Ved disse punkter kan den forhøjede vandstand ikke forklares med en stigning i vand-

føringen; det er netop et udtryk for stuvning. Denne tendens forstærkes nedefter, hvor 

sammenhængen mellem vandstand og vandføring bliver svagere og svagere, indtil 

den nærmest er ikke-eksisterende ved Værebro Ås udløb i Roskilde Fjord (station 

18912). 

 

  

  

  

Figur 12 Q/h relationer i Værebro Å ved station 10053, 12125, 14078, 16147, 17454 og 18912. 
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3. DELOPGAVE 1 GEOTEKNIK 

3.1. Formål og undersøgelsesomfang 

Formålet med de geotekniske undersøgelser er at tilvejebringe grundlag for at be-

dømme stabilitets- og sætningsegenskaberne af jordlagene under de fremtidige diger, 

samt ikke mindst at kunne bedømme lagenes vandføringsegenskaber. 

 

De bløde aflejringer i form af gytje- og tørvelag og deres variation i mægtighed i dige-

tracéet vil give anledning til uensartede sætninger af digekronen. Disse lags lave 

styrke betyder også, at der er behov for at iværksætte særlige foranstaltninger for at 

sikre stabiliteten.  De underliggende sand- og morænelerlag forventes ikke at give 

styrke- eller stabilitets problemer for digerne.  

 

De vandførende lag under tørve- og gytjelagene medfører en betydelig risiko for læ-

kage under diget, såfremt der ikke udføres spunsning til toppen af moræneleret. Der 

er derfor udført hydrauliske test (slugtest) i alle geotekniske boringer for at kortlægge 

problemets omfang. 

 

Forud for de udførte feltundersøgelser er det vurderet, at den geologiske opbygning af 

de sen- og postglaciale lag er meget varieret, hvilket også blev bekræftet af undersø-

gelsen. Derfor er der udført en screening af de geologiske og geotekniske forhold 

langs hele digeforløbet til toppen af morænelersoverfladen. På grund af den forven-

tede store variabilitet vurderedes det tillige nødvendigt at supplere de geotekniske bo-

ringer med geofysiske målinger i et profil langs hele digeforløbet der muliggør en sam-

menkædning af resultaterne fra de enkelte geotekniske boringer, så der opnås geolo-

gisk viden langs hele digeforløbet. 
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3.2. Udførte undersøgelser 

3.2.1 Boringer 

Der er udført i alt 10 geotekniske boringer langs hele digetracéet. Lokaliseringen af de 

enkelte boringer er vist i Figur 13. Borejournaler findes som bilag 2. 

 

 
Figur 13 Kortoversigt med angivelse borelokalisering og digeforløb. 

Boringerne er udført som 8” forede boringer, filtersat med Ø25 mm pejlerør af Jysk 

Geoteknik A/S i perioden 29. oktober – 12. november 2014. I Tabel 1 er vist en over-

sigt over de udførte boringer.  

Tabel 1 Oversigt over udførte boringer. 

Boring ID UTM-x UTM-y Terrænkote Boredybde Filterinterval 

Euref89 [meter DVR90] [meter] [meter ut] 

B1 693725,2 6185654,5 0,736 9,0 6,2-7,2 

B2 693792,3 6185920,6 0,379 12,0 9,0-11,0 

B3 693986,5 6185732,1 0,787 7.0 4,4-5,4 

B4 694433,3 6185511,5 1,065 10,0 4,6-5,6 

B5 694928,5 6185377,2 0,586 6,0 3,6-4,6 

B6 694938,3 6185250,2 0,850 12,0 8,5-9,5 

B7 695223,0 6184708,6 1,001 6,0 3,6-4,6 

EX1 694718,0 6185452,3 0,915 11,5 3,0-4,0 

EX2 694214,2 6185642,2 1,395 10,0 8,0-9,0 

EX3 695074,3 6185088,0 0,856 6,0 3,0-4,0 
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3.2.2 Pejlinger og slugtest 

Der er udført slugtest d. 19. november 2014 i alle boringer, på nær B1, der viste sig at 

være tilstoppet. Forud for testen blev vandspejlet pejlet i de enkelte boringer. Resulta-

terne af pejlingerne fremgår af Tabel 2. 

 
Tabel 2 Pejlinger og vandspejlskoter. 

Boring ID UTM-x UTM-y Pejlepunktskote 

(PP) 

Pejling  

under PP 

Vandspejlskote 

Euref89 [meter DVR90] [meter] [meter DVR90] 

B1 693725,2 6185654,5 1,430 0,91 0,52 

B2 693792,3 6185920,6 1,330 0,66 0,67 

B3 693986,5 6185732,1 1,433 0,77 0,66 

B4 694433,3 6185511,5 1,578 0,81 0,77 

B5 694928,5 6185377,2 1,234 0,53 0,70 

B6 694938,3 6185250,2 1,417 0,81 0,61 

B7 695223,0 6184708,6 1,671 0,79 0,88 

EX1 694718,0 6185452,3 1,458 0,71 0,75 

EX2 694214,2 6185642,2 1,701 0,83 0,87 

EX3 695074,3 6185088,0 1,444 0,73 0,71 

 

Resultaterne af de udførte slugtest fremgår af Tabel 3. De enkelte test er vist i bilag 3. 

 
Tabel 3 Resultat af slugtest, hydraulisk ledningsevne. 

Boring ID UTM-x UTM-y Filterinter-

val 

K1 K2 K middel 

Euref89 [meter ut] [m/s] [m/s] [m/s] 

B1 693725,2 6185654,5 6,2-7,2    

B2 693792,3 6185920,6 9,0-11,0 0,20·10-4 0,19·10-4 0,20·10-4 

B3 693986,5 6185732,1 4,4-5,4 0,13·10-4 0,13·10-4 0,13·10-4 

B4 694433,3 6185511,5 4,6-5,6 0,09·10-4 0,08·10-4 0,08·10-4 

B5 694928,5 6185377,2 3,6-4,6 0,42·10-4 0,34·10-4 0,38·10-4 

B6 694938,3 6185250,2 8,5-9,5 2,10·10-4 2,12·10-4 2,11·10-4 

B7 695223,0 6184708,6 3,6-4,6 0,34·10-4 0,34·10-4 0,34·10-4 

EX1 694718,0 6185452,3 3,0-4,0 1,78·10-4 1,88·10-4 1,83·10-4 

EX2 694214,2 6185642,2 8,0-9,0 0,09·10-4 0,30·10-4 0,20·10-4 

EX3 695074,3 6185088,0 3,0-4,0 1,11·10-4 1,10·10-4 1,11·10-4 
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3.2.3 Geofysik 

Der er udført geofysiske målinger i hele digeforløbet for at sammenknytte de geologi-

ske data fra boringerne. Der er udført geofysiske målinger ved DUALEM metoden, 

som er en elektromagnetisk induktiv metode, som kortlægger variationer i jordens 

elektriske ledningsevne ned til ca. 8 meters dybde. Mens instrumentet slæbes/bæres 

henover jorden registrerer instrumentet jordens elektriske ledningsevne samtidig med, 

at positionen måles med differentiel GPS. Ved DUALEM måles der med seks modta-

gerspoler og derved seks datapunkter for hver måling. Hver måling udføres med en 

afstand på en meter langs det kørte profil. De målte data processeres, således at kun 

de reelle målinger er tilbage til en efterfølgende inversion. Ved processering fjernes 

negative og støjede data. De processerede data tolkes med éndimensionale modeller, 

der består af planparallelle, horisontale og homogene lag. Hvert lag har tilknyttet en 

specifik elektrisk modstand og en tykkelse, mens det nederste lag i modellen antages 

at fortsætte til uendelig dybde. Under tolkningen sammenbindes 1D-modellerne med 

laterale bånd, der så vidt muligt afspejler den egentlige variation af jordlagene langs 

profillinjerne. Figur 14 viser de udførte profillinjer.  

 

De enkelte profillinjer og fladesnit findes i bilag 4. 

 

 
Figur 14 Lokaliseringen af geofysiske profiler markeret med rødt. 
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3.3. Resultater 

Resultaterne af borearbejdet og de geofysiske målinger har ført til en geologisk forstå-

elsesmodel som fremgår af nedenstående profiler for fjorddiget og ådigerne. Se Figur 

15. 

 

 

 
 

 

Figur 15 Geologiske snit langs digeforløbene. 

De øvre jordlag i digetransektet er beliggende i en nedskåret dal i morænelersoverfla-

den. Dalen er delvist opfyldt med marine sand- og grusaflejringer af sen- eller postgla-

cial alder. Sand-/gruslaget har en meget varierende tykkelse fra 2-3 meter længst mod 
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øst ved Tangbjerg og ved den sydlige ende af fjorddiget, hvor moræneleren når op i 

overfladen, til over 7 meter med boring EX1, ca. midt på ådiget. Under fjorddiget er 

tykkelsen af sandlaget typisk omkring 3 meter, men tynder helt ud mod syd. Typisk fin-

des det mere grovkornede materialer nær bunden og toppen af sand- og grusaflejrin-

gerne, med mere velsorteret mellem-/finkornet sand i midten. Over sandlaget og til ter-

ræn findes betydelige tørve- og gytjeaflejringer, der når en maksimal tykkelse på ca. 6 

meter ved udløbet af Værebro Å, nær boring B2. 

 

I henseende til styrke, stabilitet og sætninger frembyder de glaciale lag ikke proble-

mer, mens den hydrauliske ledningsevne varierer noget og betyder, at der en mulig-

hed for, at betydelige vandmængder vil kunne strømme under digerne og medføre 

bundbrud og oversvømmelse bag digerne, såfremt der ikke tages hensyn til dette. 

Dette forhold vil der blive nærmere redegjort for i afsnittet vedrørende resultaterne af 

de hydrogeologiske test. 

 

De øverste tørve-/gytjelags styrke, stabilitet og sætningsegenskaber medfører, at der 

må tages særligt hensyn i forbindelse med fundering. I området ved åmundingen om-

kring boring B2, hvor gytjelagets mægtighed er omkring 7 m, må der forventes sætnin-

ger af størrelsesordenen ca. 0,7 m, mens der ud for fløjdigets landfæste ved boring 

B3, hvor lagtykkelsen er ca. 2,5 m, forventes sætninger af størrelsesordenen ca. 0,4 

m. 

 

Som nævnt i tidligere afsnit er der udført hydrauliske test i 9 boringer (B1 var tilproppet 

og tillod ikke test). Formålet med disse test var, at vurdere hvor meget vand, der ville 

kunne løbe under diget i en højvandssituation. Ved vurderingen er anvendt tværsnits-

arealet af sandlagene under diget og den horisontale hydrauliske ledningsevne i sand-

laget. Som det fremgår af resultaterne er der en ret stor spredning af de målte hydrau-

liske ledningsevner i sandet/gruset, fra 8,5·10-6 m/s til 2,1·10-4 m/s. Desuden synes 

der ikke at være nogen sammenhæng mellem karakteriseringen af sand/grus og hy-

draulisk ledningsevne. I de følgende overslag er der anvendt en gennemsnitlig hy-

draulisk ledningsevne i sand-/gruslaget på 1·10-4 m/s, som er en anelse større end 

den gennemsnitlige målte værdi på 0,7·10-4. Årsagen til dette er, at bestemmelsen af 

hydraulisk ledningsevne ved ”slugtest” typisk ligger lidt lavere end hydraulisk lednings-

evne bestemt ved andre metoder. 

 

Til bestemmelse af vandmængden, der kan løbe under digerne, er der, ud over en hy-

draulisk ledningsevne på 1·10-4 m/s, anvendt tværsnitsarealerne af de tolkede sand-

/gruslag under digerne, som for fjorddiget udgør ca. 3.300 m² og for ådiget ca. 12.000 

m². Da boring B1 var tilstoppet og der derfor ikke blev udført test i denne boring, som 

er den eneste i fjorddigetransektet, er der også for fjorddiget anslået en horisontal hy-

draulisk ledningsevne på 1·10-4 m/s. Dette mener vi også er en realistisk værdi her, 

fordi, der er tale om samme sandaflejringer, som er målt i de øvrige boringer. 
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Da sandlaget er adskilt fra overfladevandet er det desuden vurderet, i hvilket omfang 

vand kan trænge igennem tørve-/gytjelaget ned til sandlaget i en højvandssituation.  

 

Figur 16 viser det vanddækkede areal foran ådiget ved forskellige vandspejlskoter.  

Det fremgår, at ved en vandspejlskote på +2 meter vil det vandækkede areal foran 

ådiget være ca. 50 ha. Der vil således være et areal på 50 ha, hvor vand kan trænge 

igennem tørvelaget og ned i det underliggende sandlag. Den hydrauliske lednings-

evne af tørvelagene er ikke undersøgt, men i Figur 17 er vist, hvilke vandmængder 

der vil kunne trænge igennem gytje-/tørvelagene ved forskellige hydrauliske lednings-

evner og forskellige vandspejlskoter, under forudsætning, at vandspejlkoten i sandla-

get er +0 meter.  

 

 
Figur 16 Sammenhængen mellem vanddækket areal foran ådiget og vandspejlskoten. 

Da de vanddækkede arealer ved højvande normalt ligger over havniveau, forventes 

det, at dæklag af gytje og tørv er tynde og delvist oxiderede og nedbrudt. Hydraulisk 

forventes det derfor, at ledningsevnen bedst kan karakteriseres som en stærk humifi-

ceret tørv med en ledningsevne på 1·10-5 m/s.  

 

I Figur 17 fremgår det, at det er meget betydelige vandmængder, der potentielt kan 

trænge igennem tørve-/gytjelaget ved en højvandssituation, hvis trykniveauet i sandla-

get fastholdes på et lavt niveau.  
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Figur 17 Gennemsivning gennem gytje- tørvelag foran ådiget afbildet som funktion af trykforskellen mellem 
det frie vandspejl og trykniveauet i sandlaget under tørv- og gytjelag. 

 

 

 
Figur 18 Vandmængder der kan passere under digerne (fjorddiget - lys blå, ådiget - lilla), sammenholdt med 
de vandmængder der kan nedsive i det vanddækkede areal foran ådiget. 



ROSKILDE KOMMUNE - JYLLINGE NORDMARK LOKALE LØSNINGER 

 26 / 85 

I Figur 18 er vist hvilke vandmængder der vil passere under digerne i højvandssituati-

oner. Da en stigning af vandspejlet bag digerne ikke vil være acceptabel, kan det an-

tages, at den hydrauliske gradient under digerne vil svare til vandspejlskoten uden for 

digerne.  

 

Det ses af Figur 18, at der potentielt kan nedsive langt større mængder igennem tør-

velagene foran ådiget, end der kan strømme under digerne. Dette betyder, at der i 

sand-/gruslagene umiddelbart uden for digerne må forventes samme trykniveau, som i 

overfladevandet og at strømningen under digerne således alene, ved vandspejlsstig-

ninger på mere end 0,7 meter, vil være en funktion af forskellen på det frie vandspejl 

foran diget og det terrænnære vandspejl i sandlaget bag diget. Ved fjorddiget forven-

tes direkte hydraulisk forbindelse mellem sandlaget under diget og fjordbunden, her vil 

vandmængden under diget alene være en funktion af højvandsniveauet. 

 

Af figuren fremgår det, at vandmængderne, der kan strømme under digerne vil være i 

størrelsesordenen 9.000 m³/time for ådiget og 2.500 m³/time for fjorddiget ved et høj-

vande på 2 meter. 
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4. DELOPGAVE 2 FJORDDIGE OG ÅDIGE FRA SVANEVÆNGET TIL GYVELVEJ 

4.1. Model for etablering 

Der skal etableres en stormflodssikring mod Roskilde Fjord til en fast kote på 2,20 me-

ter DVR90 med mulighed for supplering med en mobil overbygning til kote 2,75 meter 

DVR90 langs matriklerne på Strandvænget og Marskvænget.  

 

Fjorddiget forløber fra syd for Osvej Vest omkring Marskvænget 7 til Svanevænget. 

Ved Svanevænget afløses fjorddiget af ådiget frem til Gyvelvej med en sikringshøjde 

på 2,40 meter DVR90. Se Figur 19.  

 

Fjorddiget og ådiget udføres som en fast mur/spuns suppleret med jorddige på dels-

trækninger, hvor pladsforholdene giver mulighed for det (variant 1). Som alternativ er 

desuden en ren spunsløsning skitseret (variant 2).  

 

  
Figur 19 Fjorddiget (gul) forløber fra syd for Osvej Vest omkring Marskvænget 7 til Svanevænget, hvor det 
afløses af ådige vest (lys grøn) frem til Gyvelvej. 

Der skitseres således to varianter for højvandssikring mod fjordsiden. 

 

Tracéet for fjorddiget er mere detaljeret illustreret i Figur 20, hvor også den vestlige 

del af ådiget mellem Svanevænget og Gyvelvej er vist.  

 

Fjorddiget strækker sig langs den vestlige kyst fra Osvej Vest ved Strandvænget og 

rundt om den nordlige spids til Svanevænget, hvor det afløses af ådige vest, der 

strækker sig ned til Gyvelvej. 
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Figur 20 Tracé for fjorddiget, samt vestlige del af ådiget. 

Variant 1 

Fjorddiget udføres som et jorddige fra Osvej Vest til Svanevænget (vist med mørke-

grøn linje i figur 20). I området omkring Strandvænget afbrydes jorddiget og der udfø-

res i stedet en delstrækning med stålspuns (vist med lilla linje i figur 20) grundet 

manglende plads til etablering af jorddiget. Ådiget mellem Svanevænget og Gyvelvej 

tilhører variant 1 af fjorddiget og udføres også som jorddige.  

 

Variant 1 kan kombineres med 3 forskellige løsningsforslag af den resterende ådige 

strækning startende ved Gyvelvej (der henvises til afsnit 5 for beskrivelse af de tre løs-

ningsforslag). 

 

Variant 2  

Fjorddiget udføres som stålspuns på hele strækningen (mørkegrøn og lilla linje på fi-

gur 20). I forlængelse af dette udføres ådiget mellem Svanevænget og Gyvelvej ligele-

des som stålspunsvæg. 

 

Variant 2 er kun tiltænkt i kombination med løsningsforslag 1 mht. udførelse af ådiget 

(dvs. løsningen med et fløjdige fra Gyvelvej og tværs over åen, hvor der installeres en 

sluse i åen – se mere i afsnit 5).  

 

4.2. Eksisterende forhold 

4.2.1 Tracé og terrænforhold 

Fjorddiget bliver omkring 835 meter langt fra syd for Osvej Vest omkring enden af 

Svanevænget, se Figur 21. Terrænet varierer mellem kote 2,75 meter DVR90 til om-

kring kote 0,5 meter DVR90 omkring Marskvænget 7, se Figur 22.  
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Figur 21 Fjorddige stationering. 

 

 
Figur 22 Terrænforhold langs fjorddiget. 

Fra Svanevænget til Gyvelvej medtages ådige vest. Strækningen er på 284 meter, 

med et terræn der varierer mellem 0,5 meter DVR90 mod Roskilde Fjord til 1,4 meter 

DVR90 mod Gyvelvej. Se Figur 23 og Figur 24. 
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Figur 23 Ådigestationering, fra Svanevænget til Gyvelvej. 

 

 
Figur 24 Terrænforhold langs ådiget fra Svanevænget til Gyvelvej. 

4.2.2 Understrømning og bagvand  

I afsnit 3 redegjordes for, at vandmængden, der kan strømme under fjorddiget er i 

størrelsesorden 2.500 m³/time (knapt 700 l/s) ved et højvande på 2 meter. Mængden 

stiger proportionalt med vandstandsforskellen mellem Roskilde Fjord og vandstanden 

på indersiden af diget.  

 

Risikoen for indtrængende saltvand fra Roskilde Fjord kan nedbringes betydeligt og 

sandsynligvis fjernes ved at spunse fra terræn indtil moræneleret. 
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Såfremt der ikke etableres spuns til moræneleret, skal indtrængende saltvand fjernes 

ved etablering af et bagvedliggende dræn med opsamling og overpumpning til Ros-

kilde Fjord. Dette system vil desuden kunne pumpe bagvand fra overfladisk afstrøm-

ning til Roskilde Fjord. 

 

4.2.3 Funderingsforhold 

For variant 1, der er karakteriseret ved en kombination af spunsvæg og jorddiger, gi-

ver de bløde tørve- og gytjelag anledning til sætninger under jorddigerne. Således må 

der forventes sætninger af størrelsesordene ca. 30 cm af jorddigerne i området om-

kring boring B1, hvor tørve- og gytjelagets tykkelse er ca. 2 meter. Længere mod nord 

må der for jorddigeprofilet, som anført tidligere, forventes væsentligt større sætninger, 

omkring 70 cm. 

 

Der kan kompenseres herfor ved at udføre jorddiget med en tilsvarende højere krone-

kote. Alternativt kan den mobile overbygning udføres med en større højde, så udsigts-

forholdene ikke forringes, mens sætningerne, der kan / vil foregå over flere år, forlø-

ber.  

 

Tørve- og gytjeformationens svage styrke medfører desuden, at det af hensyn til stabi-

liteten af jorddiget i højvandssituationer, kan blive nødvendigt at forstærke digeprofilet 

med vandrette lag af geonet, f.eks. i to lag, ét ved bunden og ét lidt længere oppe i 

profilet. 

 

På de spunsede strækninger, hvor spunsjernene føres ned i bæredygtige lag under 

tørven/gytjen, bliver der ikke tale om sætninger, men der kan i variant 1 stadig 

strømme vand ind under spunsvæggen igennem de permeable sand- og gruslag, med 

mindre spunsvæggen føres ned i lag af moræneler. 

 

I variant 2 etableres stormflodssikringen i form af en spunsvæg, der ud over at sikre 

mod højvande, tillige afskærer for vandindtrængning under spunsen, idet den rammes 

ned i de tætte morænelerlag. 

  

4.2.4 Naturforhold og beskyttelsesinteresser 

Fjorddiget er som udgangspunkt planlagt til at være en fast mur i kote 2,20 meter med 

en mobil overbygning til kote 2,75 meter DVR90 på hele strækningen. Hvor der er 

plads og mulighed for det, kan muren erstattes med et jorddige med kronebredde 2 

meter, anlæg 1:5 mod fjorden og anlæg 1:2 mod bagsiden Jyllinge Nordmark.  

 

Diget vil blive etableret i et område og på et areal, hvor der er en række naturbeskyt-

telsesinteresser.  

 

Natura 2000 

Roskilde Fjord er beskyttet og udpeget under en række internationale og nationale re-

guleringer. Selve fjorden og dele af kystområderne er udpeget under både EU Habitat- 
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og EU Fuglebeskyttelsesdirektiverne. Afgrænsningen i forhold til projektområdet er 

vist på Figur 25. 

  

Der indgår en meget lang række arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 området. For naturtyperne gælder det en række marine naturtyper, typer af søer, 

vandhuller og vandløb og en meget lang række terrestriske naturtyper. For arterne 

indgår 15 fuglearter og 6 habitat arter, herunder en mos og en orkide. Der er imidlertid 

tale om et meget stort Natura2000 område, hvor det på grund af projektets karakter 

kun er de naturtyper og arter, der har forekomst i og ved projektområdet, der kan tæn-

kes at blive påvirket.  

 

 
Figur 25 Afgrænsning af EU Fuglebeskyttelsesområde og EU Habitatområde ved den nærtliggende del af 
Roskilde Fjord. Som det fremgår af figuren er der kystnære landarealer, der indgår i udpegningen. Figuren 
er næremere forklaret i teksten. Afgrænsningen af de to internationale beskyttelsesområde er den samme 
for den del, der er relevant for nærværende projekt.  

I nærområdet tæt ved den planlagte placering af fjorddiget er den dominerende natur-

type ”1160 større lavvandede bugter og vige” og i nogen afstand fra kysten ud for pro-

jektområdet er der forekomst af naturtypen ”1110 Sandbanker med lavvandet varie-

rende dække af havvand”1. Ved selve kysten er der ikke i basisanalysen angivet spe-

cifikke naturtyper, men en nærmere vurdering vil kunne afgrænse flere naturtyper her-

under 1330 Strandenge, 6120 Overdrevs og skræntvegetation, 6210 Overdrev og 

krat, 6230 Artsrige overdrev, 6410 Tidsvis våd eng og eventuelt yderligere naturtyper, 

                                                      
1 Basisanalyse for Natura 2000 områder i Frederiksborg Amt 2006. Roskilde Fjord, Kattinge Vig, 
Kattinge Sø og Jægerspris Nordskov med Kongens Lyng. (Tilrettet 2007).  
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der indgår i udpegningsgrundlaget. De 3 nævnte overdrevstyper er såkaldt priorite-

rede naturtyper, der medfører særlig beskyttelse og særlig hensyntagen omkring vur-

dering af påvirkning af bevaringsstatus. Det er angivet i basisvurderingen, at arealet 

og den præcise placering af naturtyperne kun er anslået. Det påtænkte fjorddige vil 

ligge i kanten af området, men visse steder er det tænkt placeret inde i det udpegede 

område.  

 

For arterne er der ikke angivelser eller kendskab til arter fra udpegningsgrundlaget, 

der har leve- eller opholdssted på de kystnære arealer. Der er dog flere af de listede 

fuglearter, der vil kunne have ophold og fouragering tæt ved kysten og projektområ-

det. På øerne i fjorden yngler mellem 10 og 20.000 par fugle fordelt på op mod 30 ar-

ter, deriblandt flere arter i meget stort antal, bl.a. klyde, fjordterne og dværgterne.  

 

Blandt truslerne, der er nævnt i basisanalysen, er de væsentligste eutrofiering og til-

groning. Mange delområder er dog også truet af manglende naturlig hydrologi og det 

er specifikt nævnt at diger og reduktion af arealet for naturtyperne kan være en trus-

sel.2 

 

 
Figur 26 Beskyttede vandløb og naturtyper. Som det fremgår er der i området ved placering af fjorddiget 
beskyttede moser, overdrev og strandenge der eventuelt direkte berøres af etablering af diget. 

Beskyttede naturtyper 

Kystområdet, hvor fjorddiget tænkes etableret, indeholder en række beskyttede natur-

typer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herunder moser, strandenge og over-

drev. Som det fremgår af Figur 26 vil de beskyttede typer i nogle tilfælde blive berørt 

direkte ved etablering af diget. Etablering af fjorddiget vil kræve dispensation efter 

denne bestemmelse i Naturbeskyttelsesloven, hvor kommunen er myndighed. 

                                                      
2 Opsummeret i resumé fra den nævnte basisanalyse.  
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Figur 27 Strandbeskyttelseslinje indtegnet på kort over projektområdet. Fra Miljøportalen. 

Beskyttelseslinjer 

På Figur 27 er vist strandbeskyttelseslinjen i relation til projektområdet. Formålet med 

udlægning af denne zone er at friholde arealerne for nye anlæg, så de landskabelige 

værdier bevares. Etablering af fjorddiget vil kræve tilladelse efter denne bestemmelse 

i Naturbeskyttelsesloven, hvor Naturstyrelsen er myndighed.  

 

På Figur 28 er vist åbeskyttelseslinjen afkastet af Værebro Å. Som det fremgår vil en 

del af fjorddiget blive etableret inden for denne beskyttelseszone. Inden for beskyttel-

seszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, camping-

vogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. 

Etablering af ådiget vil kræve dispensation fra denne bestemmelse, hvor kommunen 

er myndighed.  
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Figur 28 Åbeskyttelseslinje for Værebro Å. Fra Miljøportalen. 

Fredninger 

Med hensyn til fredede områder er der et større fredet område nord for Værebro Å, 

der er nærmere beskrevet nedenfor.  

 

Et mindre område udfor det påtænkte fjorddige er ligeledes fredet, som det fremgår af 

Figur 29. Etablering af fjorddiget vil eventuelt fysisk kunne berøre dette fredede om-

råde. Formålet med fredningen er at sikre, at området består som et naturområde, 

hvor de landskabelige værdier bevares og hvor dette kan anvendes til rekreativ udnyt-

telse. 

 

 
Figur 29 Angivelse af placering af det fredede område ”Jyllinge Nordmark”. Fredningen er markeret med blå 
skråskraverring. 
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Det fremgår af fredningen at området ikke må bebygges eller indhegnes og at der ikke 

må foretages terrænmæssige ændringer. Etablering af fjorddiget kræver dispensation 

for fredningsbestemmelserne, hvor fredningsnævnet er myndighed. 

 

Vandplan 

I vandplanen for Roskilde Fjord, Isefjord m.m. er det for kystvande nævnt at målsæt-

ningen er ”god økologisk og kemisk tilstand”. Denne er på nuværende tidspunkt gene-

relt ikke opfyldt for de indre dele af Roskilde Fjord. Påvirkningen fra større havnean-

læg er nævnt i vandplanen, men diger er ikke specifikt omtalt. Hovedtruslen i forhold til 

vandkvaliteten i fjorden er angivet at være for høje niveauer af næringsstoffer og visse 

steder i fjorden miljøfremmede stoffer.  

 

Andre forhold og regelsæt der vil indgå i vurderingerne 

Der er en række forhold, hvor det umiddelbart kan vurderes, at de ikke er relevante at 

inddrage. Diget vil blive placeret i et større sammenhængende område med drikke-

vandsinteresser, men ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser. Etablerin-

gen vurderes ikke at påvirke denne interesse. Til etablering af diget vil der eventuel 

anvendes jord, der vil kræve tilladelse efter jordflytningsbekendtgørelsen. Roskilde 

Kommune er myndighed for disse forhold.  

 

Der er ikke fundet kulturhistoriske interesser, der forventes at kunne blive berørt af 

etableringen af fjorddiget. I det fredede område nord for Værebro Å er der flere grav-

høje registreret, men i en afstand, hvor det umiddelbart kan vurderes, at de ikke vil 

blive påvirket af etableringen af fjorddiget.  

 

I Kommuneplan 2013 fremgår det overordnet, at området ved Jyllinge Nordmark er 

blandt de områder, hvor der bør ske tilpasning til klimaændringer og reduktion af risici 

for fremtidige oversvømmelser. Dette bør fremmes på lokalplanniveau. 

 

Der er eksisterende lokalplaner for området primært 1.37 vedrørende beboelsen i Jyl-

linge Nordmark. Lokalplanen fastlægger blandt andet mulighed for helårsbeboelse og 

fri adgang til kystområderne.  

 

Etablering af fjorddiget kræver i øvrigt tilladelse efter: 

 

 Kystbeskyttelsesloven. Ny anlæg kræver tilladelse efter §16, hvor Kystdirekto-

ratet (KDI) er myndighed. Der kræves her ved ansøgning en nærmere beskri-

velse af projektet og den eventuelle påvirkning af muligheder for passage og 

adgang til det kystnære område, materialer der anvendes til etablering af di-

gerne, den landskabelige oplevelse af området m.m. 

 Planloven. Anlæg der påvirker miljøet væsentligt kræver en VVM procedure. 

Det sker i første omgang ved en screening, der vurderer eventuelle væsent-

lige miljøpåvirkninger ved projektets gennemførelse. Hvis sådanne påvirknin-
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ger ikke kan afvises, skal projektet underlægges en egentlig VVM undersø-

gelse. Screeningen sker i form af en anmeldelse af bygherren, hvor kommu-

nen træffer afgørelse om eventuel VVM redegørelse. Da der er tale om et 

kystanlæg er KDI også myndighed for screeningen og Naturstyrelsen vil ind-

drages i et projekt af denne karakter. Det følger af Bekendtgørelserne 

1654/2013 landarealer og 579/2013 søterritoriet.  

 VVM screeningen og VVM redegørelsen vil indeholde vurderingerne i forhold 

til andre regelsæt nævnt ovenfor, blandt andet den eventuelle påvirkning af 

Natura 2000 området.  Dette følger af Bekendtgørelse om udpegning og ad-

ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter (Bekendtgørelse 408/2007) samt Bekendtgørelse om administra-

tion af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter for 

så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger 

samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, (Bekendtgørelse 

874/2008)  

 Rødlistede arter, Bilag IV arter til Habitatdirektivet og andre fredede arter. Der 

er ikke kendskab og informationer om sådanne arter, men vurderingen vil 

blive gentaget i forbindelse med udarbejdelsen af den nævnte anmeldelse i 

relation til afgørelsen i VVM screeningen.  

 

Etablering af ådige vest fra Svanevænget til Gyvelvej kræves tilladelse efter: 

 

 Vandløbsloven. Etablering af diger kræver tilladelse efter §6, hvor kommunen 

er myndighed. Såfremt der til digeanlægget påtænkes etableret et pumpe- og 

digelag, skal dette særskilt godkendes af kommunen efter §§38-40. 

 

4.3. Projektbeskrivelse 

4.3.1 Etablering af fjorddige - variant 1  

I denne variant etableres sikringen i form af jorddiger over en samlet længde af ca. 

835 m. Over en mindre strækning omtrent midt på strækningen, mellem st. 137 og 

400 m udføres en stålspunsvæg, der føres ned i de bæredygtige lag under tørven/gyt-

jen. I forlængelse af fjorddiget udføres også den vestlige del af ådiget frem til Gyvelvej 

som jorddige. 

 

Jorddiget udføres ud mod fjorden med et fladt profil med anlæg 1:5, mens det ind mod 

land kan være stejlere med anlæg 1:2, som vist på tegningerne 210 og 211. Figur 30 

viser jorddigets udbredelse. 
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Figur 30 Jorddigets udbredelse med anlæg 1:5 mod fjorden og 1:2 mod land. 

Selve tætningen for vandgennemtrængning udføres med en lermembran yderst i profi-

let som vist i tegning 210. Hele overfladen tilsås med græsfrø i en blanding, der er 

særlig velegnet for diger. Hertil genanvendes muld, afrømmet under det fremtidige 

jorddige. Mod land udføres en grøft eller en kontinuert faskine, der skal tjene til sikring 

af digets stabilitet mod erosion fra gennemtrængende vand og desuden bortlede vand, 

der trænger ind under digerne i højvandssituationer, ligesom evt. regnvand også skal 

bortledes og pumpes ud i fjorden. Udformningen af denne detalje kan ske på flere må-

der, så den kan tilpasses det overordnede afløbssystem i området.  

 

Som nævnt tidligere må der forventes sætninger af jorddiget af størrelsesordenen ca. 

30 cm i den sydlige ende og op mod ca. 70 cm mod nord. Der kan kompenseres her-

for enten ved at udføre jorddiget med en tilsvarende overhøjde, eller ved at udføre den 

mobile overbygning med tilsvarende større udstrækning. På dette projektstade er der 

ikke taget stilling til valg af løsning. Nedenfor er der redegjort for forholdene uden hen-

syn til foranstaltninger til kompensering af virkningerne af sætninger, men der er i 

overslagene indregnet ekstra jordmængder svarende til de forventede sætninger.  
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Diget udføres med top i kote +2,20 m DVR90, og der udføres på digekronen en mobil 

overbygning, så højvandssikringen kan nå op i kote +2,75 m DVR90. Som vist i detal-

jerne på tegning 210 påregnes denne udført ved hjælp af et system af ca. 0,5 m brede 

flager i tropisk træ eller nordisk trykimprægneret træ, der er fastgjort til et gennemgå-

ende betonfundament ved hjælp af vandrette hængsler på fundamentets top. De en-

kelte flagesektioner kan drejes på plads i lodret position med håndkraft og her fastgø-

res til lodrette UNP stålprofiler, indstøbt i betonfundamentet. Flagernes længde er fo-

reløbigt valgt til 3,6 m, svarende til modulmålet 1,2 m (dobbeltspunsvægsjern for det 

profil, vi foreløbigt har bestemt). Det vil naturligvis være et element i optimeringspro-

cessen i en senere detailfase. Det svarer til, at der monteres en fastgørelsesstolpe pr 

3,6 m dige.  

 

På en del af strækningen etableres sikringen ved hjælp af en stålspunsvæg. Den ram-

mes gennem de bløde tørve- og gytjelag ned i fast bund. Toppen af spunsvæggen af-

sluttes i kote +2,20 m DVR90, og der udføres på toppen af den en mobil sikring i form 

af træflager som beskrevet ovenfor. Efter ramningen renskæres spunsjernene i den 

foreskrevne kote, og der monteres på toppen en vandret stålplade, der dels skal tjene 

som vederlag for flagerne, dels skal sikre vandtætheden over selve spunsprofilets bøl-

gede form. I hvert 3. dobbeltjern monteres et UNP profil, som flagerne i oprejst posi-

tion fastgøres til.  

 

4.3.1.1. Kritiske punkter 

Som anført tidligere skal niveauet hæves for Osvej Vest, så der forekommer en rampe 

på begge sider af dens toppunkt i digetracéet, så adgangen til fjorden bevares. Det vil 

være mest hensigtsmæssigt, hvis det er acceptabelt at udføre toppunktet i kote +2,75 

m DVR90, så den mobile overbygning kan udelades.  

 

I den forbindelse bemærkes, at sikringsniveauet, der i den foreliggende opgave af 

bygherren er fastsat til kote +2,20/+2,75, m DVR90 svarer til en udførelse med en lod-

ret mur. Samme sikringsniveau kan opnås med et dige med en lavere kronekote, jf. 

f.eks. kravet for ådigets kronekote. Det betyder, at fjorddiget, udført som jorddige, 

kunne anlægges med en noget lavere kronekote end de stipulerede +2,20/2,75 m 

DVR90, da bølgeopløbet her er mindre end ved en lodret mur. Imidlertid ligger det 

uden for denne opgaves rammer at uddybe dette spørgsmål nærmere, men det vil 

være hensigtsmæssigt at inddrage dette aspekt i senere faser af projektet.  

Overgang mellem mur og dige tænkes etableret som vist på tegning 213. Det ses, at 

spunsvægsmuren føres ind i dige profilet og sammenbygges med betonfundamentet i 

topppen af diget, hvis skråninger derefter løber af på spunsvægsmurens sider. Herved 

etableres en stabil og tæt forbindelse med de to konstruktionstyper med top i kote + 

2,20 m DVR90. I selve tilslutningspunktet må der ske en tilpasning af den mobile sik-

rings flagers udformning. Det kan for eksempel gøres ved, at spunsflagerne føres 

uændret helt hen til digets betonfundament, som på de nærmeste 2-3 m udføres med 
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en lille forhøjet top og tilsvarende lidt mindre flagehøjde, så de to nærmeste flager ved 

tilslutningen i nedklappet tilstand kan hvile oven på hinanden. 

 

Overgangen mellem fjorddige og ådige er vist på tegning 212. Fjorddigeprofilet føres 

af hensyn til bølgepåvirkningerne et stykke ind langs åen, før profilet ændres. Det på-

regnes som vist udført over en ca. 10 m lang strækning. Fjorddigets krone hæves 

gradvist fra +2,20 til +2,40 m DVR90, skråningshældningen ændres fra 1:5 til 1:3. Kro-

nebredden ændres fra 2,0 m til 1,5 m i knækpunktet. Den mobile overbygning udela-

des på overgangsstrækningen, idet den faste betonmur dog udføres med top i kote 

+2,40 m DVR90.  

 

De bløde jordlags større mægtighed medfører, at der her må regnes med noget større 

sætninger. Således forekommer der ved boring B2 omkring st. 0 ved overgangen mel-

lem fjorddige og ådige tørv og gytje med en mægtighed af ca. 7 m. Lidt længere østpå 

ved boring B3, st. ca. 280 m er tørve- og gytjelagets tykkelse reduceret til ca. 2,5 m. 

Sætningerne anslås foreløbigt at andrage ca. 0,3 - 0,7 m. Ved fjorddiget har vi her ind-

regnet en gennemsnitlig overhøjde på 30 cm i overslagene. Ved den detaljerede ud-

formning af diget må der indregnes forskellige overhøjder i profilet, svarende til de for-

skellige sætninger, der forventes.  

 

Der er desuden flere kritiske passager for digetracéerne hvor pladsforholdene er be-

grænsede af private matrikler med haveanlæg, således er der identificeret 6 delstræk-

ninger som er benævnt A (Marskvænget), B (Svanevænget), C (Lupinvænget), D (Fa-

sanvænget), E (Storkevej) og F (Mågevej) se Figur 31 og oversigttegning 101. 

 

Ved punkt A omkring Marskvænget 7 er passagen kritisk gennem det private havean-

læg. 

Ved punkt B, hvor fjorddiget møder ådiget ligger en natursti mellem to skel, som 

begge formodes at være privatejet. Ådiget skal langs med naturstien mod vest afskær-

mes lokalt med en fodspuns og flyttes mere mod øst, således at stien bibeholdes. 

Dermed tager ådiget mere af en matrikel, hvor diget i forvejen går tværs gennem grun-

den. Det bør overvejes om ådiget kan føres langs med åen i stedet for tværs gennem 

grunden. 
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Figur 31 Kritiske passager A (Marskvænget), B (Svanevænget), C (Lupinvænget), D (Fasanvænget), E 
(Storkevej) og F (Mågevej). 

4.3.2 Etablering af fjorddige - variant 2 

I denne variant udføres hele fjorddiget og den vestlige 284 m lange del af ådiget som 

en stålspunsvæg, der rammes gennem de vandførende lag og ned i moræneleret. 

Herved afskæres mulighederne for indtrængende vand fra fjorden praktisk taget. Bag 

spunsen (på landsiden) etableres en banket af sand med græsvækst i ca. 0,5 m 

højde. Banketten giver både støtte til væggen i tilfælde af højt vandspejl i fjorden af 

væggen, men kan også benyttes af brugerne når den mobile overbygning skal aktive-

res, inspiceres mv.  

 

Toppen afsluttes på fjorddigestrækningen i kote +2,20 m DVR90 som angivet ovenfor, 

mens den langs ådiget afsluttes i kote +2,40 m DVR90.   

 

På fjorddigestrækningen etableres den mobile sikring i form af træflager som ovenfor 

beskrevet. 

 

Ved Osvej hæves vejen som beskrevet ovenfor, idet spunsvæggen føres på tværs af 

vejen med top lidt under kørebaneniveau. 

 

4.3.2.1. Kritiske punkter 

Hævning af niveau for Osvej Vest efter sammen princip som beskrevet i variant 1.  
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Overgang fra spunsvæg til fløjdige udføres efter samme princip som beskrevet i vari-

ant 1 og efter principperne illustreret i tegningsmaterialet.  

 

Se desuden kritiske passager beskrevet for variant 1 tidligere. 

 

4.3.3 Håndtering af bagvand 

Håndtering af bagvand hænger nøje sammen med hvilken ådige løsning der vælges. 

Der henvises til afsnit 0 for beskrivelse heraf. Såfremt variant 2 (gennemgående 

spuns) vælges, skal der ikke gøres yderligere tiltag for bortledning af vand på fjorddige 

strækningen.  

 

4.3.4 Myndighedsbehandling 

Som beskrevet vil etablering af fjorddiget og ådiget ned til Gyvelvej kræve tilladelse ef-

ter en række regelsæt og hos flere myndigheder.  

 

I forhold til Planloven vil der være behov for udarbejdelse af en ny lokalplan hvor Ros-

kilde Kommune er myndighed. Denne proces er igangsat, men hvor vedtagelsen kan 

være afhængig af andre nævnte afgørelser eller alternativt kan ske under forudsæt-

ning af de øvrige tilladelser. Denne lokalplan er derved relateret til varigheden af den 

øvrige sagsbehandling.  

 

I relation til Kystbeskyttelsesloven vil fjorddiget kræve tilladelse fra KDI. Der kan her 

være tale om en sagsbehandlingstid på mellem ½ og 1 år fordi der i direktoratet er en 

sags ophobning som følge af ”Bodil”.  

 

I forhold til VVM proceduren og de relevante nævnte bekendtgørelser er Roskilde 

Kommune myndighed, hvor anlægget anmeldes af bygherren. Det sker parallelt til KDI 

fordi der er tale om et kystnært anlæg. Anmeldelsen og screeningen kan gennemføres 

inden for nogle måneder, men besluttes en egentlig VVM procedure med udarbejdelse 

af en redegørelse, kan der være tale om en samlet tidshorisont på et til to år. Her ind-

drages andre myndigheder som Kystdirektoratet, Naturstyrelsen m.m. Natura 2000 

vurdering, påvirkning af beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, jordflytning m.m. vil 

indgå i redegørelsen.  

 

I forhold til vandløbsloven vil etablering af ådiget kræve tilladelse fra Roskilde Kom-

mune. Såfremt der skal oprettes et pumpe- og digelag og fastsættes en udgiftsforde-

ling kan der blive tale om en samlet sagsbehandlingstid på op til flere år. 

 

Opsummering af myndighedsbehandlingen 

I Tabel 4 er vist en opsummering af vurderingen af myndighedsbehandlingen. Der er i 

tabellen angivet en række tilladelser, der forventes at kunne opnås relativt enkelt, men 

også flere hvor der kan være behov for yderligere udredninger, nærmere beskrivelse 

af den forventede påvirkning og eventuelt alternativ udformning af projektet før tilla-

delse kan opnås.  
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Der er ikke i forbindelse med tabellen skelnet mellem de forskellige løsningsmodeller 

med alternativer i forhold til terrænregulering, egentlig dige med spuns osv. Det vurde-

res, at dette ikke er afgørende for gennemførelse af projektets fordi den største udfor-

dring ligger i at dele af diget fysisk vil betyde indgreb i et N2000 område, omfatte be-

skyttede naturtyper, være inden for beskyttelseszoner, hvor det er i modstrid med for-

målet med disse osv.  

 
Tabel 4 Opsummering af vurdering af myndighedsbehandling for fjorddige. 

Regelsæt Myndighed Tidshorisont Forvent-

ning 

Bemærkning 

Planloven 

(KP/LP) 

RK 6 måneder +  

 

Kystbeskyttel-

seslov 

KDI 6-12 måneder ?/- 
Det er usikkert hvad 

udfald vil være, kan 

afhænge af detail-

udformning 

Natura 2000 RK 

(KDI/NST) 

3 måneder ?/- 
Vil reducere naturty-

per og være fysisk 

indgreb 

VVM screening RK 

(KDI/NST) 

2 måneder ?/- 
Det er usikkert om 

udfald vil være krav 

om udarbejdelse af 

redegørelse, men 

det kan være den 

sandsynlige løsning 

VVM redegø-

relse 

RK 

(KDI/NST) 

 

12 måneder ?/- 
Her vil være mulig-

hed for at inddrage 

alternativer med 

mindre miljøpåvirk-

ning 

Naturbeskyttelsesloven 

 

Beskyttede na-

turtyper 

RK 3-6 måneder ?/- 
Vil reducere arealet 

Strandbeskyt-

telse 

NST 3-6 måneder ?/- 
Vil være i modstrid 

med formålet 

Åbeskyttelse RK 3-6 måneder + 
Mindre problematisk 

for denne del af pro-

jekt 

Andre love 
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Offentlig ad-

gang 

RK 3-6 måneder + 
Projekt kan tilrette-

lægges så adgang 

fortsat er uhindret 

Fredning Frednings-

nævnet 

6-12 måneder ?/- 
Det er usikkert hvor-

dan nævnet vil rea-

gere, der kan være 

behov for detailæn-

dringer 

Jordflytning RK 3-6 måneder + 
 

Vandløbslov RK 3-6 måneder + 
Relevant for ådiget. 

Ved oprettelse af 

pumpe- og digelag 

med udgiftsfordeling 

kan sagsbehand-

lingstiden forøges 

væsentligt. 

Museumslov 

(fortidsminder) 

Kulturarvs-

styrelsen 

- + 
Ikke relevant 

+ angiver at tilladelse forventes ? angiver at det er usikkert om tilladelse kan forventes. - angiver at tilladelse 

ikke kan forventes uden yderligere undersøgelser, afklaring af konsekvenser og gennemførelse af kompen-

serende foranstaltninger.  

RK (Roskilde Kommune). KDI (Kystdirektoratet) og NST (Naturstyrelsen) er indsat i parentes visse steder 

som myndighed. Sagsbehandlingstiderne er groft anslået, men er indskrevet for at tydeliggøre, hvor der kan 

være flaskehalse for projektets gennemførelse. 

 

4.4. Konsekvensvurdering 

4.4.1 Risiko og sikkerhed 

Sikringskoten er fastlagt af Roskilde Kommune til 2,75 meter DVR90. Denne sik-

ringskote giver Jyllinge Nordmark beskyttelse for stormflod ved klimafremskrivning af 

havvandsspejlsstigning indtil 2050.  

 

Løsningen med fast mur til kote 2,20 meter DVR90 kombineret med mobil overbyg-

ning til kote 2,75 meter DVR90, kræver træning og øvelse i at etablere overbygningen 

af områdets beboere. Der er en potentiel risiko for at overbygningen ikke kan etable-

res tilstrækkeligt hurtigt ved en eventuel stormflod, enten pga. materialesvigt eller 

svigtende arbejdsindsats, ligesom vejrliget, f.eks. i form af is og sne, kan vanskelig-

gøre arbejdet. Risikoen kan nedbringes betydeligt ved øvelser som beskrevet i afsnit 

4.4.5. 

 

Variant 1 ved kombineret dige- og spunsløsning giver risiko for mere indtrængende 

saltvand fra Roskilde Fjord ved understrømning end dræn- og pumpesystemet på 

bagsiden af løsningen kan håndtere. Til gengæld kan dette system også anvendes til 

at bortskaffe overfladisk afstrømning og regnvand ved nedbør i Jyllinge Nordmark. 
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Variant 2 ved en spunsning mellem terræn og moræneleret giver stor sikkerhed for ri-

sikoen mod indtrængende fjordvand ved understrømning, som afskæres af spunsen. 

Til gengæld skal der etableres et separat system til bortskaffelse af overfladisk af-

strømning og regnvand ved nedbør i Jyllinge Nordmark fx ved drænudløb gennem 

spunsen med højvandslukker på udløbet der kan modstå et tryk på 2-3 meter. 

 

4.4.2 Projektets konsekvenser for arter og habitater 

Projektet vil kunne have en række konsekvenser for arter og habitater, som det er be-

skrevet ovenfor. Det vil blandt andet medføre fysiske indgreb i en række naturtyper, 

der er generelt beskyttede. Det vil være muligt at opnå tilladelse til dette forhold alene, 

men det vil kræve afværgeforanstaltninger og eventuel kompensation i form af natur-

pleje og etablering af natur andre steder i området.  

 

4.4.3 Projektets konsekvenser for NATURA-2000 område 

En større del af fjorddiget vil blive etableret inden for det udpegede Natura 2000 om-

råde, og vil kunne være i konflikt med udpegningsgrundlaget for området. Der vil på 

den baggrund være et behov for detaljeret at fastslå fordelingen og placeringen af de 

naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Myndighederne må som udgangs-

punkt, i forbindelse med gennemførelse af planer og projekter, ikke skade bevarings-

status for naturtyperne i beskyttelsesområderne. Etableringen af diget, hvor der er fo-

rekomst af disse naturtyper, vil som udgangspunkt ikke kunne tillades. Der vil derfor 

være en risiko for at Habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 skal anvendes. Artiklen fastslår, 

at hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes ne-

gativt, alligevel skal gennemføres, kan det kun ske af bydende nødvendige hensyn til 

væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art. Der må ikke 

foreligge alternativer for projektet og man skal kompensere for at sikre områdets øko-

logiske sammenhæng. Kommissionen skal også underrettes om projektet og de kom-

penserende foranstaltninger. Der kan med andre ord blive tale om en tung og vanske-

lig procedure i forhold til denne beskyttelsesinteresse.  

 

4.4.4 Økonomi og arbejdstidsplan 

Økonomi - Variant 1 

Anlægsoverslag for fjorddige variant 1 inkl. strækning med mur i en stålspuns og 

ådige vest mellem Svanevænget og Gyvelvej, se Tabel 5. Anlægget dækker over i alt 

1119 m højvandssikring, herunder: 

 

- Fjorddige: 573 m jorddige 

- Fjorddige: 264 m spunsvæg 

- Ådige: 284 m jorddige 
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Tabel 5 Anlægsoverslag for fjorddige variant 1 inkl. strækning med mur i en stålspuns, samt ådiget mellem 
Svanevænget og Gyvelvej. 

 

De årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil vi anslå til ca. 1% af anlægs-

summen. Det skal bemærkes at udgifter til afholdelse af lejlighedsvise øvelser i at akti-

vere den mobile sikring (se afsnit 4.4.5) ikke er indeholdt i vedligeholdelsesudgifterne.  

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

Anstilling, drift og afrigning 20 %, dog maks. 500.000 kr. 500.000 

Uforudselige udgifter 25 % 2.480.000 

Fjorddige, syd 136 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(496 m3 ekskl. overhøjde) 

130.000 

Fjorddige, midt (mur) 264 m stålspunsvæg, Larssen 600 2.200.000 

Fjorddige, midt (snit D-D) 230 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(417 m3 ekskl. overhøjde) 

150.000 

Fjorddige, nord (snit E-E) 207 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(1.799 m3 ekskl. overhøjde) 

320.000 

Fjorddige, vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(4.450 m2 ekskl. overhøjde) 

260.000 

Fjorddige, dræn Faskine (837 m) 330.000 

Fjorddige, pumper Håndtering af bagvand (2 stk.) 1.650.000 

Fjorddige, mobil overbyg-

ning 

Azobéflagevæg låst vha. UNP-profiler 

(837 m) 

2.800.000 

Fjorddige, hævning af eksi-

sterende vej, Osvej Vest 

Grus-/lerpåfyldning 150.000 

Ådige 284 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(2.318 m3 ekskl. overhøjde) 

420.000 

Ådige, vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(2.608 m2 ekskl. overhøjde) 

200.000 

Ådige, dræn Faskine (284 m) 110.000 

Ådige, pumper Håndtering af bagvand (1. stk., 4000 

m³/time) 

1.000.000 

Meromkostninger i forbindelse med de kritiske punkter 

 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 4ak (privat) Ej medtaget 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 4aq (offentlig?) Ej medtaget 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 5by (offentlig?) Ej medtaget 

Pkt. B  kritisk passage Går gennem matrikel 5bg (privat) Ej medtaget 

Pkt. B  kritisk passage Fodspuns ved skråning ind mod natur-

sti samt etablering af en adgangssti 

hen over ådiget 

200.000 

I alt  

 

12.900.000 
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Økonomi - Variant 2 

Anlægsoverslag for fjorddige variant 2 inkl. ådiget, se Tabel 6. Anlægget dækker over 

i alt 1119 m højvandssikring. Herunder: 

- Fjorddige: 835 m, spunsvæg 

- Ådige: 284 m, spunsvæg 

 

Denne variant er kun aktuel i forbindelse med ådige løsningsforslag 1 (etablering af 

fløjdige m. sluse). 

 
Tabel 6 Anlægsoverslag for fjorddige variant 2 (gennemgående spuns), inkl. ådige vest mellem Svanevæn-
get og Gyvelvej. 

 

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

Anstilling, drift og afrigning 20 %, dog maks. 500.000 kr. 500.000 

Uforudselige udgifter 25 % 4.740.000 

Fjorddige, syd-nord 835 m stålspunsvæg, Larssen 600 12.120.000 

Banket, fjorddige 835 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(1086 m3 ekskl. overhøjde) 

160.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(2.682 m2 ekskl. overhøjde) 

160.000 

Mobil overbygning Azobéflagevæg låst vha. UNP-profiler 2.800.000 

Hævning af eksisterende 

vej, Osvej Vest 

Gruspåfyldning 150.000 

Ådige, vest 284 m stålspunsvæg, Larssen 600 

frem til fløjdige 

3.430.000 

Banket, vest 284 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(370 m3 ekskl. overhøjde) 

60.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(912 m2 ekskl. overhøjde) 

60.000 

Meromkostninger i forbindelse med de kritiske punkter 

 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 4ak (privat) Ej medtaget 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 4aq (offentlig?) Ej medtaget 

Pkt. A  kritisk passage Går gennem matrikel 5by (offentlig?) Ej medtaget 

Pkt. B  kritisk passage Går gennem matrikel 5bg (privat) Ej medtaget 

Pkt. B  kritisk passage Fodspuns ved skråning ind mod natur-

sti samt etablering af en adgangssti 

hen over væggen 

170.000 

I alt  

 

23.690.000 
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Det ses, at anlægsudgifterne for variant 2, spunsløsningen er klart størst. Det skal 

bl.a. holdes op mod, at løsningen kræver mindst plads i terrænet, hvilket myndigheds-

mæssigt kan være en fordel. Desuden er løsningen mere uafhængig af eventuelt 

strømudfald i højvandssituationer, idet kravene til bortpumpning af indtrængende vand 

fra fjorden er praktisk taget elimineret. Hvis højvande i fjorden optræder uden samtidig 

nedbør i baglandet, vil der heller ikke være behov for bortpumpning af vand ved slu-

sen.  

 

Det bemærkes, at det kan være et element i en detailprojektering at undersøge mulig-

hederne for en løsning, der er en kombination af de to varianter. Det kan for eksempel 

være en spunsløsning i området omkring åmundingen, hvor indstrømningen under di-

get er størst, og jorddiger på øvrige strækninger. 

 

De årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil vi anslå til ca. 1% af anlægs-

summen. Det skal bemærkes at udgifter til afholdelse af lejlighedsvise øvelser i at akti-

vere den mobile sikring (se afsnit 4.4.5) ikke er indeholdt i vedligeholdelsesudgifterne.  

 

Udførelsestidsplan 

Med hensyn til tidsplan vurderes det, at arbejdet i marken med realiseringen af fjorddi-

get og den 284 m ådige strækning kan gennemføres på ca. 5 -7 måneder.  Forud her-

for skønnes at medgå ca. 3 måneder til udarbejdelse af projekt, udbud og kontraktind-

gåelse. Af hensyn til græssåningen bør der indarbejdes en del af en sommerperiode i 

tidsplanen for variant 1, så græsset kan nå at få fodfæste inden vintersæsonen. Vari-

ant 2 er ikke følsom for dette aspekt. Ved udførelse af fløjdiget sammen med enten 

variant 1 eller 2 må der arbejdes på begge anlæg samtidigt, hvis det skala gennemfø-

res på 1 sæson. 

 

4.4.5 Fremtidig drift og vedligeholdelse 

Det anbefales at afholde lejlighedsvise øvelser i at aktivere den mobile sikring. Det er 

vigtigt, at øvelserne gennemføres under realistiske forhold, for eksempel i efterårs- og 

vintermånederne, så man får et realistisk indtryk af den nødvendige indsats og re-

sponstid. Det foreslås også, at der én gang om året gennemføres en besigtigelse af 

anlægget.  

 

Ved spunsløsning er det tiltænkt at aktivering af den mobile sikring kan ske fra væg-

gens bagside (landside) således at man færdes på den bagvedliggende banket. 

 

Ud over besigtigelse og vedligeholdelse af klap-arrangementet for den mobile sikring 

vurderes den resterende del af anlægget at kræve minimal vedligeholdelse. Eksem-

pelvist i form af trimning af græs/bevoksning på diger/banketter, mindre tilretninger/ef-

terfyldninger mv. 

 

Hævning af Osvej Vest kræver ligeledes vedligeholdelse i form af lejlighedsvis opret-

ning/efterfyldning med grus.  
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5. DELOPGAVE 3 ÅDIGER 

5.1. Model for etablering 

Der skal etableres en stormflodssikring mod højvande i Roskilde Fjord og Værebro Å 

til en fast kote på 2,40 meter DVR90 fra Gyvelvej langs Værebro Å som et ådige. Sik-

ringen kan skabes ved 3 mulige løsninger ved enten at etablere et fløjdige over Være-

bro Å ved Gyvelvej (mørk grøn), alternativt at etablere et ådige langs matriklerne (rød) 

eller langs vandløbet (orange) indtil terrænet når kote 2,40 meter DVR90. Sikringen 

udføres som et jorddige suppleret med spuns ved kritiske passager. Se Figur 32. 

 

 
Figur 32 Ådigeløsningerne fra Gyvelvej langs Værebro Å. 

Som nævnt foreslås tre løsningsforslag for højvandssikring mod åsiden. Tracéerne for 

ådiget er illustreret i Figur 33. Den vestlige del af ådiget mellem Svanevænget og Gy-

velvej er afdækket i afsnit 4. 

 

De 3 løsningsforslag for højvandsikring langs åen drejer sig derfor om strækningen fra 

Gyvelvej og til området øst for Birkevej. 
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Figur 33 Tracé for ådige løsning 1, 2 og 3. 

Løsning 1 

Højvandsikringen udføres som et fløjdige på tværs af åen fra Gyvelvej (vist med blå 

linje ovenfor). Diget udformes som et jorddige og i åen etableres en sluse for regule-

ring af vandmængder i åen. Det er tiltænkt at løsningen kan kombineres med begge 

varianter af fjorddiget (der henvises til afsnit 4 for beskrivelse af disse). 

 

Løsning 2 

Højvandsikringen udføres som et jorddige langs kanten af matriklerne fra Gyvelvej til 

området øst for Birkevej. Løsningen kan kombineres med variant 1 af fjorddiget (fjord-

dige udført som jorddige). 

 

Løsning 3 

Højvandsikringen udføres tilsvarende løsning 2. Dog ændres tracéet for jorddiget i 

området mellem Fasanvænget og til nord for Høgevænget hvor diget i stedet følger 

åen og ikke matriklerne.   
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5.2. Eksisterende forhold 

5.2.1 Tracé og terrænforhold 

Løsningsforslag 1 omfatter fløjdiget ved Gyvelvej som bliver i alt 159 meter langt med 

74 meter på sydsiden af Værebro Å, en sluse/højvandslukke på 10 meter og 75 meter 

på nordsiden af Værebro Å. Fløjdige syd møder ådiget i station 0 omkring kote 1,5 

meter DVR90, mens fløjdige nord slutter i kote 2,40 meter DVR90. Se Figur 34, Figur 

35 og Figur 36. 

 

 
Figur 34 Stationering af fløjdiget. 

 
Figur 35 Terrænforhold langs fløjdiget på sydsiden af Værebro Å. 
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Figur 36 Terrænforhold langs fløjdiget på nordsiden af Værebro Å. 

Ådiget i løsning 2 forløber fra ådiget ved Gyvelvej i station 285 til Poppelvej i station 

2446 og er således 2162 meter langt. Se Figur 37. Terrænet varierer mellem kote 1,0 

til omkring kote 2,5 meter DVR90. Undtaget en kort strækning, hvor diget kommer me-

get tæt på Værebro Å omkring station 2200, her skal diget naturligvis flyttes væk fra 

vandløbet. Se Figur 38. 

 

 
Figur 37 Stationering ådige løsning 2 fra Gyvelvej station 285 til Poppelvej station 2446. 
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Figur 38 Terrænforhold langs ådiget løsning 2 fra Gyvelvej station 285 til Poppelvej station 2446. 

Ådiget i løsning 3 forløber fra ådiget ved Gyvelvej i station 285 til Poppelvej i station 

2276 og er således 1991 meter langt. Se Figur 39. Terrænet varierer mellem kote 1,0 

til omkring kote 2,5 meter DVR90. Undtaget en kort strækning, hvor diget kommer me-

get tæt på Værebro Å omkring station 2200, her skal diget naturligvis flyttes væk fra 

vandløbet. Se Figur 40. 

 

 
Figur 39 Stationering ådige løsning 3 fra Gyvelvej station 285 til Poppelvej station 2276. 
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Figur 40 Terrænforhold langs ådiget løsning 3 fra Gyvelvej station 285 til Poppelvej station 2276. 

 

5.2.2 Understrømning og bagvand  

Afsnit 3 redegjorde for at vandmængden, der kan strømme under ådiget er i størrel-

sesorden 9.000 m³/time (2.500 l/s) ved en vandstand på 2 meter. Mængden stiger 

proportionalt med vandstandsforskellen mellem vandstanden i Værebro Å og vand-

standen på indersiden af diget når vandspejlsforskellen er over 0,80 meter.  

 

Risikoen for indtrængende vand fra Værebro Å kan nedbringes betydeligt ved anven-

delse af fløjdigeløsningen kombineret med spunsning langs ådiget mellem Svanevæn-

get og Gyvelvej, og sandsynligvis fjerne, ved at spunse fra terræn indtil morænleret. 

 

Såfremt der ikke etableres spuns til moræneleret, skal indtrængende åvand fjernes 

ved etablering af et bagvedliggende dræn med opsamling og overpumpning til Være-

bro Å. Dette system vil desuden kunne pumpe bagvand fra overfladisk afstrømning til 

Værebro Å. 

 

5.2.3 Funderingsforhold 

For alle tre løsningsforslag anvendes højvandssikring i form af jorddiger. Grundet de 

bløde tørve- og gytjelag i alle tracér, samt varierende digeprofiler (højder) må der for-

ventes sætninger under jorddigerne. Sætninger skønnes i størrelsesordene ca. 20 cm 

á 40 cm i området mellem boring B3 og B7, hvor tørve- og gytjelagets tykkelse varie-

rer mellem ca. 1 og 3 meter, jf. figur 15 samt tegning311, 320 og 330. Der kan kom-

penseres for sætningerne ved at udføre jorddiget med en tilsvarende overhøjde af kro-

nen. 

 

Tørve- og gytjeformationens svage styrke medfører desuden, at det af hensyn til stabi-

liteten af jorddiget i højvandssituationer, kan blive nødvendigt at forstærke digeprofilet 

på udvalgte strækninger med vandrette lag af geonet, f.eks. i to lag, ét ved bunden og 

ét lidt længere oppe i profilet. 
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5.2.4 Naturforhold og beskyttelsesinteresser 

Der foreligger tre løsninger for ådiget. De forskellige digeløsninger vil alle inddrage 

områder med naturværdier og beskyttelsesinteresser, men i varierende grad, som det 

er beskrevet i det følgende.  

 

Natura 2000 

Værebro Å munder ud i det beskrevne Natura 2000 område for Roskilde Fjord m.m.  

Nærmeste andet udpegede internationale beskyttelsesområde er ”Vasby Mose og 

Sengeløse Mose”, hvor det umiddelbart kan afvises at området vil kunne blive påvirket 

af etablering af digerne. 

 

Der er heller ikke for Natura2000 området med nærhed til å-udløbet angivelser af ar-

ter, der vil blive direkte berørt af projektets gennemførelse. Tilsvarende er der ikke 

kendskab til fredede arter eller bilag IV arter (Habitatdirektivet), der vil blive direkte be-

rørt.  

 

Beskyttede naturtyper 

Værebro Å er beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3 ligesom en lang række del-

arealer langs åen er beskyttede. De beskyttede naturtyper er vist på Figur 41 og Figur 

42. 

 
Figur 41 Beskyttede vandløb. Som det fremgår er Værebro Å omfattet af beskyttelsen i medfør af Naturbe-
skyttelseslovens §3 på hele forløbet i projektområdet (blå markering). 
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Figur 42 Beskyttede naturtyper i medfør af Naturbeskyttelseslovens §3 i projektområdet. Som det fremgår 
er størstedelen af arealet mellem åen og bebyggelsen omfattet af beskyttelsen. 

På Figur 41 er vist beskyttelsen af Værebro Å i medfør af Naturbeskyttelseslovens §3, 

som det fremgår er åen beskyttet langs hele projektområdet. På Figur 42 er vist de be-

skyttede naturtyper mellem åen og bebyggelsen ved Jyllinge Nordmark. Som det 

fremgår er langt hovedparten af arealerne udpeget som enten eng eller mose omfattet 

af samme bestemmelse som åen.  

 

Beskyttelseslinjer 

Omfanget af beskyttelseslinjer er vist på Figur 43 og Figur 44. Alle 3 løsninger vil ho-

vedsageligt være indenfor åbeskyttelseslinjen, kun en del af fløjdiget i løsning 1 vil 

være uden for denne beskyttelseszone.  Inden for åbeskyttelseslinjen er der som be-

skrevet forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og 

master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet. Digerne vil 

kræve dispensation fra denne bestemmelse. 

 

Ingen af de tre løsninger for ådiger vil være beliggende inden for strandbeskyttelses-

linjen.  
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Figur 43 Åbeskyttelseslinjen. Miljøportalen. 

 

 
Figur 44 Strandbeskyttelseslinien. Miljøportalen. 

Fredede områder 

Der er et større fredet område, Lille Rørbæk, nord for Værebro Å ud for projektområ-

det. Fredningen har til formål at bevare og forbedre de betydelige landskabelige, na-

tur- og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til området, samt at fastholde og for-

bedre offentlighedens mulighed for færdsel og ophold i området. Fredningen har end-

videre til formål at sikre pleje af området. Der er delområder inden for fredningen med 

en række sjældne og beskyttelseskrævende arter. Det fremgår ikke detaljeret af fred-

ningskendelsen, hvor disse arter har levesteder inden for fredningen. Det fredede om-

råde er vist på Figur 45. 
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Den nordlige del af fløjdiget vil strække sig ind i det fredede område. Etablering af fløj-

diget på nordsiden af Værebro Å vil kræve dispensation for fredningsbestemmelsen 

med fredningsnævnet som myndighed. 

 

 
Figur 45 Fredede områder ved projektområdet. 

Vandplanen 

Som en opfølgning på EU's vandrammedirektiv udarbejdes der i medlemslandene 

vandplaner, hvor de første planer for perioden 2010 - 2015 netop er vedtaget. Målet er 

at sikre god økologisk tilstand for vandløb, søer, overgangsvande, kystvand og grund-

vand. Vandplanen for Roskilde Fjord, Isefjord m.m. er beskrevet i afsnit ovenfor. De 

væsentligset trusler i forhold til planen og målsætningerne er tilførsel af næringsstoffer 

og visse steder miljøfremmede stoffer. Generelt tilsigter vandplanerne, at forhindringer 

i vandløb i form af spærringer fjernes. Etablering af en sluse vil ikke generelt udgøre 

en spærring i vandløbet. Værebro Å er i planen målsat som et naturligt vandløb med 

god økologisk tilstand. På de nedre dele af vandløbet er tilstanden påvirket af indtræn-

gende saltvand, hvor der for denne strækning ikke kan udtrykkes en faunaklassifika-

tion, noget opstrøms er tilstanden bedømt til faunaklasse 4. Dette svarer til at den bio-

logiske værdi af vandløbet er noget forringet. Der er ikke fundet nogen sjældne arter i 

bundfaunaen på projektstrækningen, men ørredyngel har været fundet flere gange de 

seneste år.  

 

Vandløbsloven 

Værebro Å er omfattet af Vandløbsloven. Formålet med loven er at sikre, at vandløb 

kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. 

Ændring af vandføringsevnen, samt etablering af anlæg som opstemningsanlæg og 

regulering af afstrømning, der kan hindre vandets frie løb, kræver tilladelse efter lo-

vens §6 og §16. Sagsbehandlingstid er typisk 3 måneder med 1 måneds klagefrist. 

Hvis der gennemføres et projekt med oprettelse af pumpedigelag, herunder fordeling 
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af omkostninger, kan det være en tidskrævende proces. Roskilde Kommune og Fre-

derikssund Kommune er vandløbsmyndighed.  

  

Andre forhold og regelsæt 

Der er en række forhold der ikke vil indgå i myndighedsarbejdet. Digerne vil blive pla-

ceret i et større sammenhængende område med drikkevandsinteresser, men ikke i et 

område med særlige drikkevandsinteresser. Etableringen vurderes ikke umiddelbart at 

påvirke denne interesse. Til etablering af diger vil der eventuelt skulle anvendes jord, 

der vil kræve tilladelse efter jordflytningsbekendtgørelsen. Roskilde Kommune er myn-

dighed for disse forhold.  

 

Der er ikke umiddelbart fundet kulturhistoriske interesser, der forventes at kunne blive 

berørt ved etablering af digerne. Ved en eventuel detaljeret placering af fløjdiget skal 

det sikres at det ikke påvirker de registrerede gravhøje inden for det fredede område 

Lille Rørbæk.  

 

Kommuneplan 2013 

I Kommuneplan 2013 fremgår det overordnet at området ved Jyllinge Nordmark er 

blandt de områder, hvor der bør ske tilpasning til klimaændringer og reduktion af risici 

for fremtidige oversvømmelser. Dette bør fremmes på lokalplanniveau. 

 

Der er eksisterende lokalplaner for området primært 1.37 vedrørende beboelsen i Jyl-

linge Nordmark. Lokalplanen fastlægger blandt andet mulighed for helårsbeboelse og 

fri adgang til kystområderne.  

 

Det vurderes at Kystdirektoratet ikke skal inddrages for denne del af projektet, men 

det vil være naturligt at høre dem om dette forhold.  

 

Etablering af ådigerne kræver i øvrigt tilladelse efter: 

 

 Planloven. Anlæg der påvirker miljøet væsentligt skal VVM vurderes. Det sker 

kortfattet i første omgang ved en screening, der vurderer eventuelle væsent-

lige miljøpåvirkninger ved projektets gennemførelse. Hvis sådanne påvirknin-

ger ikke kan afvises, skal projektet underlægges en egentlig VVM undersø-

gelse. Screeningen sker efter ændringerne af reglerne i form af en anmel-

delse af bygherren, hvor kommunen træffer afgørelse om eventuel VVM rede-

gørelse. Naturstyrelsen vil inddrages i et projekt af denne karakter. Det følger 

af Bekendtgørelserne 1654/2013 landarealer og 579/2013 søterritoriet.  

 VVM screeningen og VVM redegørelsen vil indeholde de andre vurderinger 

nævnt ovenfor, blandt andet den eventuelle påvirkning af Natura 2000 områ-

det.  Dette følger af Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendt-

gørelse 408/2007) samt Bekendtgørelse om administration af internationale 

beskyttelsesområder samt beskyttelses af visse arter for så vidt angår anlæg 
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og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 

udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, (Bekendtgørelse 874/2008)  

 Der er ikke kendskab til eller informationer om rødlistede arter, Bilag IV arter 

(Habitatdirektivet) eller andre beskyttede arter. I forbindelse med udarbejdel-

sen af den nævnte anmeldelse i relation til afgørelsen i VVM screeningen vil 

dette dog blive yderligere undersøgt. Der er f.eks. kendskab til at beskyttel-

seskrævende og sjældnere arter har levesteder i det fredede område nord for 

Værebro Å, hvor fløjdiget i løsning 1 etableres.  

 

5.2.5 Tekniske anlæg 

Ådigets tracéer forløber enkelte steder ret tæt på åen, og det skal påses, at skrånin-

gerne etableres med en sådan afstand fra åbredden, at der er plads til at anlægge en 

sti mellem dige og å. 

 

Ud for Lupinvej skal passagen over åen bibeholdes. 

 

Herudover skal diget passere i sikker afstand fra havneanlæggene, så disse fortsat 

kan fungere, og så der også her er mulighed for stipassage. Adgangen mellem hav-

nene og stisystemet må nødvendigvis finde sted over diget, og der må da med mel-

lemrum etableres passagemulighed for gående ved hjælp af trappeanlæg, indbygget i 

profilet, ligesom det kan komme på tale at anlægge stier på skrå på skråningerne med 

et fladere anlæg, så små transportvogne på hjul, evt. også kørestole sikres adgang. 

 

5.3. Projektbeskrivelse 

5.3.1 Etablering af ådige, løsning 1 - fløjdige 

I denne ådige-løsning etableres en dæmning på tværs af åen, her benævnt fløjdige.  

 

Fløjddiget udføres efter samme princip som de øvrige jorddiger. Hvor fløjdiget krydser 

åen udføres en sluse, der styres af vandstandsforskellen i å og fjord, idet de to sluse-

porte lukkes af vandtrykket, når vandstanden i fjorden stiger over vandspejlet i åen og 

åbner igen, når vandstanden i fjorden falder under åens vandstand. Alternativt lukkes 

sluseportene ved en fastlagt vandstand. 

 

Slusens bundbredde er fastsat til 10 m, svarende til åens aktuelle bundbredde, og top-

pen af hele fløjdiget, inkl. vederlag og porte, udføres i kote +2,40 m DVR90 som de 

øvrige ådige-løsninger. 

 

Som vederlag for sluseportene udføres de på tegning 310 viste to spunsceller, og der 

udføres en tagformet undervandsspuns mellem dem, så der herved kan etableres et 

tæt vederlag for portenes nederkant på åbunden. Undervandsspunsens top udføres, 

så åens nuværende bundkote bibeholdes.  
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På den yderste del af de to fløjdigesektioner udføres digeprofilet som stenskråninger, 

og der føres en spunsvæg fra hver af de to celler et stykke ind i det ordinære digeprofil 

af hensyn til stabiliteten og tætheden mod vandindtrængning.  

 

Selvom sluseportene i langt det meste af tiden fungerer uden udefra kommende sty-

ring, har vi inkluderet et manuelt manøvreringssystem, hvor portene kan styres ved 

hjælp af hydraulik. Som back up til strømforsyningen til hydraulikken påregnes instal-

leret en standardenhed med en mindre benzinpumpe, der installeres i hydraulikska-

bet.       

 

Som sikring mod oversvømmelse på grund af bagvand, når portene er lukkede i høj-

vandssituationer, har vi inkluderet tre pumper som vist på tegning 310. Det er valgt at 

etablere den fornødne kapacitet med tre pumper af sikkerhedshensyn. Den nødven-

dige samlede pumpekapacitet ved de nuværende forhold er beregnet til 6 m³/s, såle-

des er der inkluderet 3 pumper med en ydeevne på 2 m3/s i økonomioverslaget. 

 

Som forholdene er i dag tyder foreløbige undersøgelser på, at oversvømmelserne i 

området overvejende skyldes indtrængende højvande fra fjorden. Det betyder, at slu-

sen selv uden installering af pumper vil bevirke, at hyppigheden og varigheden af høje 

vandstande i baglandet aftager betragteligt. Om det er tilstrækkeligt til, at man helt kan 

undgå at installere pumperne, må en nærmere analyse i en senere fase afgøre. 

 

Med hensyn til tidsplanen for denne løsning forventes det, at man vil kunne udføre 

fløjdigeløsningen samtidigt med, at fjorddiget og ådiget mellem Svanevænget og Gy-

velvej udføres, dvs. på én lang sæson. Det forudsætter en mild vintersæson, så der 

kan arbejdes i marken fra tidligt forår. 

5.3.2 Etablering af ådige, løsning 2 

Diget udføres principielt som et jorddige i lighed med fjorddiget, blot med en reduceret 

hældning 1:3 mod Værebro Å, en topkote i +2,40 m DVR90 og en kronebredde på 1,5 

m. Figur 46 viser jorddigets udbredelse. Diget forsvinder, hvor terrænet er højere end 

2,40 meter DVR90. 

 

Ved broen over åen, st. ca. 600 m, Fjordstien, passerer diget tæt på åen; dog er der 

netop tilstrækkelig plads til en sti mellem å og dige. Såfremt nærmere undersøgelser i 

en senere fase gør det nødvendigt, kan plads- og stabilitetsforholdene mv. øges ved 

at udføre en spunsvæg ved foden af diget over en kort strækning, så der skabes mere 

plads foran diget. Lignende tiltag kan gennemføres ved Fasanvænget, ca. st. 950 m. 

det bemærkes, at det også er en mulighed at udføre en fodspuns på bagsiden af diget 
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Figur 46 Jorddigets udbredelse med anlæg 1:3 mod Værebro Å og 1:2 mod land. 

5.3.2.1. Kritiske punkter 

Der er flere kritiske passager for digetracéerne, hvor pladsforholdene er begrænsede 

af private matrikler med haveanlæg, således er der identificeret 6 delstrækninger som 

er benævnt A (Marskvænget), B (Svanevænget), C (Lupinvænget), D (Fasanvænget), 

E (Storkevej) og F (Mågevej) se Figur 31 og oversigttegning 101. 

Vest for punkt C er diget placeret for tæt på skel og skal afskærmes med en spuns. 

Syd for punkt C er diget ligeledes placeret for tæt på skellene, men her bør diget 

kunne flyttes således at foden af digeskråningen flugter med skelgrænserne. Tilsva-

rende er gældende længere øst på imellem punkt C-D. 

Ved punkt D går ådiget tværs gennem en matrikel, hvor ådigetracéet skal vurderes 

nærmere og eventuelt flyttes, eller det kan overvejes at afskærme med en spuns. 

Fra punkt E og sydlig herfor, ned langs med skellene, er ådiget placeret for tæt på 

skellene. Ådiget bør kunne flyttes tilstrækkeligt væk fra skelgrænserne, således at fo-

den af digeskråningen flugter med skelgrænserne. Såfremt dette ikke er en mulighed, 

kan man som ved punkt C sætte en spuns som afskærmning langs med skelgræn-

serne. 
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Lige vest for punkt F ligger ådiget for tæt på skel. Ådiget kan ligeledes afskærmes 

med en spuns langs med skellinjen.  

Sydøst for punkt F, lige før ådiget slår et ca. 90 grader knæk, går diget igennem en 

sø. Man kan alternativt fylde op på søens bund med sandfyld og ramme en spuns på 

begge sider af ådiget for at holde på sandet og dermed digets kerne samt skrånin-

gerne. Den bedste løsning skønnes at være at føre ådiget inden om søen på land. 

5.3.3 Etablering af alternativt ådige, løsning 3 

Tracéen for denne løsning falder sammen med tracéen for løsning 2 på de første ca. 

950 m, hvor løsning 3 ved Fasanvænget forløber nærmere åen. Ved de kritiske lokali-

teter ved Storkevej 42 og Mågevej 16 er der herved plads til at udføre det forudsatte 

åprofil uden modifiktioner. Figur 47 viser jorddigets udbredelse. Diget forsvinder, hvor 

terrænet er højere end 2,40 meter DVR90. 

 

Figur 47 Jorddigets udbredelse med anlæg 1:3 mod Værebro Å og 1:2 mod land. 

5.3.3.1. Kritiske punkter 

Se beskrivelse i afsnit 5.3.2.1 vedr. strækning C og D. 
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5.3.4 Håndtering af bagvand i alle tre løsningsforslag 

 

Løsning 1 – Fløjdige 

 

Ved slusens ene landfæste installeres 3 pumper med en samlet kapacitet på ca. 6 

m³/s. 

 

Løsning 2 og 3 – Ådiger 

 

Der installeres 3-4 pumper på den ca. 2 km lange digestrækning fra Gyvelvej langs 

ådiget.  

 

5.3.5 Myndighedsbehandling 

Som beskrevet vil etablering af ådigerne kræve tilladelse efter en række regelsæt og 

hos flere myndigheder. 

 

I forhold til Planloven vil der være behov for udarbejdelse af en ny lokalplan hvor Ros-

kilde Kommune er myndighed. Denne proces er igangsat. Vedtagelsen kan være af-

hængig af andre nævnte afgørelser eller alternativt kan ske under forudsætning af de 

øvrige tilladelser. Denne lokalplan er derved relateret til varigheden af den øvrige 

sagsbehandling.  

 

I forhold til VVM proceduren og de relevante nævnte bekendtgørelser er Roskilde 

Kommune myndighed, hvor anlægget anmeldes til kommunen af bygherren. Anmel-

delsen vil også ske til Kystdirektoratet fordi der er tale om et kystnært anlæg. Anmel-

delsen og screeningen kan gennemføres inden for nogle måneder, men besluttes en 

egentlig VVM procedure, med udarbejdelse af en VVM redegørelse, kan der være tale 

om en samlet tidshorisont på et til to år ved inddragelse af Kystdirektoratet, Natursty-

relsen m.m. Natura 2000 vurdering, påvirkning af beskyttede naturtyper, beskyttelses-

linjer, jordflytning m.m. vil indgå i denne redegørelse. 

 

Etablering af fløjdiget kræver desuden myndighedsbehandling i nabokommunen, da 

fløjdigets nordlige del er beliggende i Frederikssund Kommune.  

 

Opsummering af myndighedsbehandlingen 

I Tabel 7Tabel 7 er vist en opsummering af vurderingen af myndighedsbehandlingen 

for ådigerne. Der er i tabellen angivet en række tilladelser, der forventes at kunne op-

nås relativt enkelt. Der er også angivet tilladelser, hvor der kan være behov for yderli-

gere udredninger, nærmere beskrivelse af den forventede påvirkning og eventuelt al-

ternativ udformning af projektet før tilladelse kan opnås.  

 

Der er i forbindelse med tabellen forsøgt angivet, hvor det vurderes, at der vil kunne 

være forskelle i myndighedsbehandlingen mellem de forskellige løsningsmodeller.  
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De væsentligste udfordringer for projektet i relation til opnåelse af tilladelser vedrører 

at dele af digerne fysisk vil betyde indgreb i et Natura 2000 område, de vil blive place-

ret på arealer med beskyttede naturtyper og de vil placeres inden for beskyttelseszo-

ner, hvor det er i modstrid med formålet med disse. Det er specielt i forhold til fredning 

og kulturhistoriske interesser, der er forskel på de tilladelser, der skal indhentes for de 

tre løsninger.  

 

I forhold til vandløbslov, beskyttede naturtyper og åbeskyttelse vurderes det at løs-

ningsmodel 1 vil være lettere at opnå tilladelse til, idet den påvirker en væsentligt min-

dre del af disse beskyttelsesinteresser. Til gengæld vil den i forhold til specielt frednin-

gen af Lille Rørbæk og eventuelt kulturhistoriske interesser være sværere at opnå til-

ladelse til. I forhold til fløjdigets placering i det fredede område, vil det være væsentligt 

ved den detaljerede placering af diget, at sikre at det ikke er i modstrid med den land-

skabelige oplevelse af området og at det tager hensyn til biologiske interesser, speci-

elt forekomst af særligt hensynskrævende plantearter. Der er tidligere givet en række 

dispensationer inden for det fredede areal, blandt andet til renovering og ny opførelse 

af bygninger inden for området og etablering af en sti parallelt med kysten.  

 

Med hensyn til forskelle i myndighedsbehandlingen af løsning 2 og 3 har de begge en 

påvirkning i forhold til en række beskyttelsesinteresser. Den væsentligste forskel, der 

er fundet, er i forhold til landskabelige forhold, hvor løsning 3 vil fremstå som en væ-

sentligere ændring af den landskabelige oplevelse, afhængig af hvilken teknisk model 

der anvendes ved etablering af diget.  Det kan være vanskeligt at afgøre entydigt ud 

fra højdemodellen, men løsning 3 vil tilsyneladende betyde et gennemsnitligt højere 

dige med et større fodaftryk og også derved større synlighed i landskabet. 

 
Tabel 7 Opsummering af vurdering af myndighedsbehandling for ådigerne.  

Regelsæt Myndighed Tidshorisont Forvent-

ning 

Løs-

ning 

Bemærkning 

Planloven 

(KP/LP) 

RK/FK 6 måneder + 
 

L1-L3  

 

Natura 2000 RK/FK 

(KDI/NST) 

3 måneder + 
 

L1-L3 Vil ikke have direkte 

virkning 

VVM scree-

ning 

RK/FK 

(KDI/NST) 

2 måneder ? 
L1-L3 Det er usikkert om 

udfald vil være krav 

om udarbejdelse af 

redegørelse, men det 

kan være den sand-

synlige løsning 

VVM rede-

gørelse 

RK/FK 

(KDI/NST) 

 

12 måneder ? 
L1-L3 Her vil være mulig-

hed for at inddrage 
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alternativer med min-

dre miljøpåvirkning 

Naturbeskyttelsesloven 

 

Beskyttede 

naturtyper 

RK/FK 3-6 måneder ? 
?/- 

L1 

 

L2-L3 

Vil reducere arealet 

 

Vil reducere arealet 

væsenligt 

Åbeskyttelse RK/FK 3-6 måneder +/? 
 

+ 

L1-L3 

 

 

L2 

Vil i nogen grad af-

hænge af digets ud-

formning 

Offentlig ad-

gang 

RK/FK 3-6 måneder + 
L1-L3 Påvirkes ikke 

Fredning Frednings-

nævnet 

6-12 måneder ?/ - 
+ 

L1 

 

L2-L3 

Fredningsformålet 

vedrører adgang, 

landskabelig og bio-

diversitets bevarelse 

Andre love 

 

Jordflytning RK/FK 3-6 måneder + 
L1-L3  

Vandløbslov RK/FK 3-6 måneder + 
+/? 

L2-L3 

 

L1 

Ved oprettelse af 

pumpe- og digelag 

med udgiftsfordeling 

kan sagsbehand-

lingstiden forøges 

væsentligt 

Museumslov 

(fortidsmin-

der) 

Kulturarvs-

styrelsen 

- ?/- 
+ 

L1 

 

L2-L3 

Fløjdigets detalje-

rede placering væ-

sentlig 

+ angiver at tilladelse forventes. ? angiver at det er usikkert om tilladelse kan forventes. - angiver at tilla-

delse ikke kan forventes uden yderligere undersøgelser, afklaring af konsekvenser og gennemførelse af 

kompenserende foranstaltninger.  

RK (Roskilde Kommune). FK (Frederikssund Kommune). KDI (Kystdirektoratet) og NST (Naturstyrelsen) er 

indsat i parentes visse steder som myndighed. Sagsbehandlingstiderne er groft anslået, men er indskrevet 

for at tydeliggøre, hvor der kan være flaskehalse for projektets gennemførelse.  

L1, L2, L3 står for de tre beskrevne løsningsmodeller. 

 

5.4. Konsekvensvurdering 

5.4.1 Risiko og sikkerhed 

Sikringskoten er fastlagt af Roskilde Kommune til 2,40 meter DVR90. Denne sik-

ringskote giver Jyllinge Nordmark beskyttelse for stormflod ved klimafremskrivning af 

havvandsspejlsstigning indtil 2050.  
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Løsning 1 med fløjdige kombineret med højvandslukke/sluse, giver dog risiko for over-

svømmelse af Jyllinge Nordmark ved høj vandføring i Værebro Å. Til gengæld giver 

den mindre risiko for understrømning ved høj vandstand i Roskilde Fjord, idet dige-

strækningen er betydeligt kortere, omkring 159 m, og digestrækningen mellem Svane-

vænget og Gyvelvej kan etableres som spuns mellem terræn og moræneleret, hvilket 

minimerer understrømningsrisikoen yderligere. 

 

Både løsning 2 og 3, med jorddiger på strækningen mellem Svanevænget og Pop-

pelvej, indebærer betydelig risiko for større understrømning under jorddiget ved høj 

vandstand i Værebro Å end dræn- og pumpesystemet på bagsiden af løsningen kan 

håndtere. Til gengæld kan dette system også anvendes til at bortskaffe overfladisk af-

strømning og regnvand ved nedbør i Jyllinge Nordmark. Mens løsning 1 vil kræve at 

der etableres et separat system til håndtering af overfladisk afstrømning og regnvand 

ved nedbør i Jyllinge Nordmark. 

 

Oversvømmelsesrisiko ved høj vandstand i Roskilde Fjord og høj vandføring i Værebro Å 

For belysning af risikoen for oversvømmelse af Jyllinge Nordmark ved høj vandføring i 

Værebro Å er der foretaget beregninger af vandstanden i Værebro Å ved høj vandfø-

ring kombineret med høj vandstand i Roskilde Fjord, både svarende til de nuværende 

forhold og svarende til en klimafremskrivning af både vandstand og vandføring til 2050 

jf. afsnit 2.3. 

 

Nuværende (ekstreme) forhold 

Der er således udført en beregning af vandstanden i Værebro Å ved en 100 års hæn-

delse for vandføringen på over 5 m3/s og en 1000 års stormflodshændelse i Roskilde 

Fjord svarende til Bodil stormen med vandstand på op til 2,06 meter DVR90, med en 

sluse- og pumpepraksis, hvor slusen lukker ved en vandstand på 0,70 meter DVR90 

og der pumpes 6 m3/s indtil vandstanden på bagsiden af fløjdiget når ned på kote 0,65 

meter DVR90, samt ved en sluse- og pumpepraksis, hvor slusen lukker ved en vand-

stand på 0,50 meter DVR90 og der pumpes indtil vandstanden på bagsiden af fløjdi-

get når ned på kote 0,45 meter DVR90 for at vurdere effekten af en yderligere vand-

spejlsgradient. Begge for løsning 1 fløjdiget.  

 

Der er også udført tilsvarende beregninger for løsning 2 og 3 for ådiget langs matrikler 

og åen for at vurdere oversvømmelsesrisikoen for Tangbjerg på nordsiden af Værebro 

Å.  

 

Beregningerne viser, at ingen af løsningerne giver oversvømmelse af Jyllinge Nord-

mark. Beregningerne viser endvidere, at oversvømmelsesrisikoen for Tangbjerg på 

nordsiden af Værebro Å er minimal ved løsning 1, mens løsning 2 og 3 ikke reducerer 

den nuværende oversvømmelsesrisiko af Tangbjerg. 
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Figur 48 og Figur 49 viser den maksimale modelberegnede udbredelse af oversvøm-

melse for hele området og zoom på det kritiske område i den østlige del af Jyllinge 

Nordmark ved Knudsvej, Mågevej og Høgevænget, når slusen lukker ved en vand-

stand på 0,70 meter DVR90. Beregningerne viser, at de ånære arealer er i risiko for at 

blive oversvømmet ved denne hændelse, ligesom arealer omkring enkelte huse vil 

have problemer med at afdræne højt grundvand. Disse områder omkring husene lig-

ger således lavere end vandspejlet i Værebro Å, men vil kun blive oversvømmet, hvis 

der er hydraulisk forbindelse til åen fx i form af dræn. 

 

 

 
Figur 48 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, når slusen lukker ved en vand-
stand på 0,70 meter DVR90. 
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Figur 49 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, når slusen lukker ved en vanstand 
på 0,70 meter DVR90. Zoom på Jyllinge Nordmark øst. 

 
Figur 50 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, når slusen lukker ved en vand-
stand på 0,50 meter DVR90. 

Station 17400 
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Figur 51 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, når slusen lukker ved en vand-
stand på 0,50 meter DVR90. Zoom på Jyllinge Nordmark øst. 

Figur 50 og Figur 51 viser den maksimale modelberegnede udbredelse af oversvøm-

melse for hele området og zoom på det kritiske område i den østlige del af Jyllinge 

Nordmark ved Knudsvej, Mågevej og Høgevænget, når slusen lukker ved en vand-

stand på 0,50 meter DVR90. Beregningerne viser, at den 20 cm mindre gradient ved 

fløjdiget (50 cm ift. 70 cm DVR90) betyder at risikoen for oversvømmelse af de ånære 

arealer reduceres. Vandstanden ved station 17400 falder således 5 cm fra 97 cm 

DVR90 til 92 cm DVR90 når gradienten sænkes med 20 cm. 

 

Figur 52 og Figur 53 viser udbredelsen af den største modelberegnede oversvøm-

melse ved anvendelse af løsning 2, ådige langs matrikler og løsning 3, ådige langs 

Værebro Å, mens Figur 54 viser et zoom på Tangbjerg af begge løsningers maksi-

male modelberegnede oversvømmelse sammenlignet med referencesituationen, dvs. 

udbredelsen af den simulerede oversvømmelse ved høj vandføring og høj vandstand 

svarende til Bodil stormfloden i 2013. 

 

Station 17400 
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Figur 52 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 2, ådige langs matrikler. 

 
Figur 53 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 3, ådige langs Værebro Å. 
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Figur 54 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse ved løsning 2 og 3, samt referencesituationen. 
Zoom på Tangbjerg. 

Beregningerne viser, at Tangbjerg har stor risiko for oversvømmelse ved både løsning 

2, ådige langs matrikler og løsning 3, ådige langs Værebro Å, og at der er sammenfal-

dende risiko for de to løsninger. Løsning 3 med ådiget langs Værebro Å giver således 

ikke anledning til forøget risiko for oversvømmelse af Tangbjerg, men ingen af løsnin-

ger afhjælper heller ikke oversvømmelsesrisikoen for Tangbjerg, kun for Jyllinge Nord-

mark alene. 

 

Fremskrevne klimaforhold svarende til 2050 

Såfremt vandføringen øges frem mod 2050 vil det have betydning for oversvømmel-

sesrisikoen af de ånære arealer langs Værebro Å. Der er således udført konsekvens-

beregninger af tre klimascenarier på ådige, løsning 1: 

 

A. Sommer 100 års hændelse på Q=2,1 m³/s ved station 52.14 og 2,9 m³/s ved 

udløbet til Roskilde Fjord for eksisterende data, klimafremskrevet jf. /5/ med 

faktor 1,76 til 5,1 m³/år. Manningtal 20. Slusen lukkes ved 0,70 meter DVR90 

og der pumpes med en pumpeydelse på 9 m³/s indtil vandstanden er under 

0,65 meter DVR90. Figur 55 og Figur 56. 

B. Vinter 100 års hændelse på Q=4,2 m3/s ved station 52.14 og 5,8 m3/s ved ud-

løbet til Roskilde Fjord for eksisterende data, klimafremskrevet jf. /5/ med fak-

tor 1,43 til 8,3 m3/s. Manningtal 25. Slusen lukkes ved 0,70 meter DVR90 og 

der pumpes med en pumpeydelse på 9 m³/s indtil vandstanden er under 0,65 

meter DVR90. Figur 57 og Figur 58. 

2 

3 
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C. Som B. Slusen lukkes ved 0 meter DVR90 og der pumpes med en pumpe-

ydelse på 9 m³/s (for at vurdere effekten af at øge gradienten). Figur 59 og Fi-

gur 60. 

 

Beregningerne viser, at alle klimascenarier giver øget oversvømmelsesrisiko af de 

ånære arealer og omkring enkelte huse ved Knudsvej, Mågevej og Høgevænget både 

for sommerhændelsen og vinterhændelserne. Vandstanden i station 17400 er således 

beregnet til 1,00 meter DVR90 for sommerhændelse scenarie A og 1,08 hhv. 1,07 me-

ter DVR90 for vinterhændelserne scenarie B og C. Den øgede gradient i klimascena-

rie C har minimal effekt på vandstanden i station 17400, hvor vandstanden falder med 

under 1 cm. 

 

Oversvømmelserne omkring husene vurderes primært at skyldes vanskelige afled-

ningsforhold pga. høj vandstand i Værebro Å, fremfor egentlig oversvømmelse der 

breder sig fra vandløbet. Oversvømmelsesrisikoen fra vandløbet kan reduceres ved 

etablering af et kortere dige (østdige) langs den kritiske strækning ved Vernersvej, 

Knudsvej, Mågevej, Høgevænget, mens oversvømmelsesrisikoen pga. vanskelige af-

ledningsforhold skal reduceres vha. dræning og overpumpning til vandløbet. Etable-

ring af et supplerende østdige er beskrevet i afsnit 5.5. 

 

 

 
Figur 55 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, klimascenarie A. Sommerhæn-
delse, når slusen lukker ved en vandstand på 0,70 meter DVR90. 
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Figur 56 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1,klimascenarie A. Sommerhæn-
delse, zoom på Jyllinge Nordmark øst. 

 
Figur 57 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, klimascenarie B. Vinterhændelse, 
når slusen lukker ved en vandstand på 0,70 meter DVR90. 
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Figur 58 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse løsning 1, klimascenarie B. Vinterhændelse, 
zoom på Jyllinge Nordmark øst. 

 
Figur 59 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, klimascenarie C. Vinterhændelse, 
når slusen lukker ved en vandstand på 0 meter DVR90. 
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Figur 60 Maksimal beregnet udbredelse af oversvømmelse for løsning 1, klimascenarie C. Vinterhændelse, 
zoom på Jyllinge Nordmark øst. 

Der er ikke udført tilsvarende klimafremskrevne beregninger af den maksimale udbre-

delse af oversvømmelser for ådige løsning 2 og 3, idet ådigerne i sig selv beskytter 

både ved høj vandstand fra Roskilde Fjord og høj vandstand forårsaget af høj vandfø-

ring i Værebro Å. /3/ redegør for at et beskyttelsesniveau langs Værebro Å på 2,40 

meter DVR90 er tilstrækkeligt både i forhold til høj havvandstand i Roskilde Fjord og i 

forhold til høj vandføring i Værebro Å når klimaet fremskrives til 2050. 

 

5.4.2 Projektets konsekvenser for flora og fauna 

Projektet vil kunne have en række konsekvenser for arter og habitater. Projektet vil 

medføre fysiske indgreb i en række naturtyper der er generelt beskyttede. Det vil være 

muligt at opnå tilladelse til dette forhold alene, men det vil kræve afværgeforanstaltnin-

ger og eventuel kompensation i form af naturpleje og etablering af natur andre steder i 

området. For løsning 1 vil dele af fløjdiget blive etableret i et fredet område, hvor der 

er kendskab til særlige botaniske interesser. Denne løsning vil til gengæld betyde et 

mindre indgreb i blandt andet de beskyttede naturtyper langs åen.  

 

5.4.3 Projektets konsekvenser for NATURA-2000 område 

Ådigerne vil ikke medføre et fysisk indgreb i et udpeget N2000 område. Det gælder for 

administrationen af de internationale beskyttelsesområder, at planer og projekter skal 

vurderes i forhold til en eventuel påvirkning af bevaringsstatus for naturtyper og arter, 
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der indgår i det pågældende beskyttelsesområde. Myndigheder må som udgangs-

punkt ikke skade bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der indgår i udpegnings-

grundlaget. Man skal se efter alternative muligheder ved vurderingen og projekter, der 

har negativ påvirkning, kan kun gennemføres med særlig begrundelse. Det er umid-

delbart vurderingen, at alle tre løsninger vil kunne være forenelige med de beskyttel-

seshensyn, der følger af det udpegede Natura 2000 område.  

 

5.4.4 Økonomi og arbejdstidsplan 

 

Økonomi – Løsningsforslag 1 

 

Anlægsoverslag for løsning 1, se Tabel 8. Anlægget omfatter etablering af ca. 150 m 

dige tværs over åen og installering af sluse i diget. Løsningen kan kombineres med 

både Variant 1 og 2 mht. fjorddiget og ådiget mellem Svanevænget og Gyvelvej.  

 
Tabel 8 Anlægsoverslag for ådige, løsning 1 – fløjdige på tværs af åen. 

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

[kr. ekskl. 

moms] 

Anstilling og afrigning 20 %, dog maks. 500.000 kr. 500.000 

Uforudseelige udgifter 25 % 1.050.000 

Portvederlag, spunsceller 2 stk. spunsindfatninger, Larssen 603 440.000 

Ankre Ø32 mm (i alt 3 stk. pr. slusehoved) 70.000 

Sluseporte 2 stk. porte 250.000 

Portvederlag ved bund mel-

lem celler 

Spunsfod på tværs af åen 60.000 

Sluse, manøvrering af porte Hydraulisk system 280.000 

Pumper 3 stk. PL7101-766 (2 m3/s pr. stk.) 

inkl. tilslutningsafgift 

2.000.000 

Diverse vedr. pumper Skur, kontrolpanel, transformator, instal-
lationer, kabeltracé, styring 

500.000 

Stenkastninger Ved spunsceller 140.000 

Fløjdige, syd 74 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(563 m3 ekskl. overhøjde) 

150.000 

Fløjdige, nord 75 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(598 m3 ekskl. overhøjde) 

110.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(1.298 m2 ekskl. overhøjde) 

80.000 

Dræn Faskine (149 m) 70.000 

I alt  

 

5.700.000 

 

Det skal bemærkes at anlægsoverslag vedr. den 284 m lange ådige strækning mellem 

Svanevænget og Gyvelvej er medregnet i afsnit 4.4.4 
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Udgifterne til de årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter anslås til ca. 5% af 

anlægssummen i alt omkring kr. 285.000. Heraf går hovedparten til servicering af slu-

seporte og pumper. Vurderingen af de fremtidige driftsudgifter er groft skønnede, idet 

styringsstrategien for driften af pumperne ikke er afklaret på nuværende tidspunkt, og 

kan således variere afhængig af, hvor meget pumperne skal være i drift over året ved 

normale forhold. 

 

Økonomi – Løsningsforslag 2 

 

Anlægsoverslag for løsning 2, se Tabel 9. 

 
Tabel 9 Anlægsoverslag for ådige, løsning 2 – jorddige med tracé langs matrikler. 

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

[kr. ekskl. 

moms] 

Anstilling og afrigning 20 %, dog maks. 500.000 kr. 500.000 

Uforudseelige udgifter 25 % 2.560.000 

Ådige 2.162 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(11.000 m3 ekskl. overhøjde) 

2.260.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag (15.100 m2) 780.000 

Dræn Faskine (2.162 m) 840.000 

Pumper og pumpebrønde Håndtering af bagvand (3-4 stk., ca. 

7.500 m³/time) 

4.000.000 

Modificering af Fjordstien Ved eksisterende bro over Værebro Å 330.000 

Meromkostninger i forbindelse med de kritiske punkter 

 

Pkt. C (vest) Spunsfod langs med skel, ca. 40 m 310.000 

Pkt. D Går gennem matrikel 14aa (privat) Ej medtaget 

Pkt. F Spunsfod langs med skel, ca. 40 m 400.000 

Pkt. F (sydøst ved sø) Spunsfod på begge sider af dige ca. 120 

m, inkl. opfyldning med sand til terræn 

1.320.000 

I alt  

 

13.300.000 

 

Det skal bemærkes at anlægsoverslag vedr. den 284 m lange ådige-strækning mellem 

Svanevænget og Gyvelvej er medregnet i afsnit 4.4.4 

 

Udgifterne til de årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil vi anslå til ca. 

2% af anlægssummen, svarende til kr. 265.000. Heraf går hovedparten til servicering 

af pumper og drænsystem.  
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Økonomi – Løsningsforslag 3  

Anlægsoverslag for løsning 3, se Tabel 10. 

 
Tabel 10 Anlægsoverslag for ådige, løsning 3 – jorddige med tracé langs åen. 

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

[kr. ekskl. 

moms] 

Anstilling og afrigning 20 %, dog maks. 500.000 kr. 500.000 

Uforudseelige udgifter 25 % 2.130.000 

Ådige 1.992 m jorddige inkl. 30 cm overhøjde 

(11.300 m3 ekskl. overhøjde) 

2.280.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag 

(14.600 m2 ekskl. overhøjde) 

800.000 

Dræn Faskine (1.992 m) 790.000 

Pumper Håndtering af bagvand (3-4 stk., ca. 

7500 m³/time) 

4.000.000 

Modificering af Fjordstien Ved eksisterende bro over Værebro Å 330.000 

Meromkostninger i forbindelse med de kritiske punkter 

 

Pkt. C (vest) Forspuns langs med skel, ca. 40 m 310.000 

Pkt. D Går gennem matrikel 14aa (privat) Ej medtaget 

I alt  

 

11.140.000 

 

Det skal bemærkes at anlægsoverslag vedr. den 284 m lange ådigestrækning vest 

mellem Svanevænget og Gyvelvej er medregnet i afsnit 4.4.4. 

 

Udgifterne til de årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil vi anslå til ca. 

2% af anlægssummen, svarende til kr. 225.000. Heraf går hovedparten til servicering 

af pumper og drænsystem.  

 

5.4.5 Udførelsestidsplan 

For etablering af fjorddiget, samt løsningsforslag 1 (fløjdiget) henvises til afsnit 5.3.1 

vedr. anlægstidsplanen.  

 

For løsningsforslag 2 og 3 bør disse løsninger af ådiget udføres over 2 sæsoner. Hvis 

fjorddiget udføres i den første fase, foreslås det, at denne etape føres forbi Svane-

vænget, hvor boring B2 har afsløret et ca. 7 m tykt tørve- og gytjelag, og hen mod Gy-

velvej, hvor mægtigheden af tørven / gytjen i boring B3 er reduceret til ca. 2 m. Herved 

opnår man at få konsolideringssætningerne startet i en tidlig fase af projektet, og infor-

mationer om sætningernes tidsforløb kan bruges til at justere de nødvendige overhøj-

der på de resterende strækninger. 
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5.4.6 Fremtidig drift og vedligeholdelse 

Løsningsforslag 1 kræver en del vedligehold/service af pumperne, samt sluse. Reste-

rende del af anlægget kræver minimal vedligehold. Eksempelvis i form af trimning af 

græs og bevoksning, mindre oprettelser/efterfyldninger etc.  

For løsningforslag 2 og 3 er der vedligehold i form af trimning af græs og bevoksning, 

mindre oprettelser/efterfyldninger etc. og der skal påregnes fremtidig vedligeholdelse 

af bagvandsdræn- og pumpesystemet. 

5.4.7 Økonomisk vurdering af løsningsmuligheder 

Fløjdigeløsningen ses at være klart billigst i anlæg, og de to andre løsninger er pris-

mæssigt ens inden for den usikkerhed, der knytter sig til overslagene.  

 

Ser man på drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, forventes fløjdigeløsningen at inde-

bære de højeste drifts- og vedligeholdelsesudgifter på kr. 285.000 i forhold til ådige-

løsningerne med anslåede driftsudgifter på hhv. 265.000 og 225.000 kr. Hvis de årlige 

driftsudgifter eksempelvis er ca. 60.000 kr. højere for fløjdigeløsningen, svarer det set 

over en 20-årig periode og med en rente på 5% p.a. til en nutidsværdi på ca. 0,75 mio. 

kr. (ekskl. inflation).  

 

Ud fra et økonomisk synspunkt alene forekommer løsningsforslag 1 således at være 

klart billigst.  

 

5.5. Østdige 

Etablering af løsning 1 indebærer en mindre risiko for oversvømmelse af de ånære 

arealer i Jyllinge Nordmarks østlige område på grund høj vandføring og vandstand i 

Værebro Å. Den maksimale vandstand beregnet i klimascenarie B er omkring kote 

1,10 meter DVR90 i station 17500 og 1,25 meter DVR90 i station 16800. 

 

Oversvømmelsesrisikoen kan afhjælpes ved at etablere et mindre dige ved Verners-

vej, Knudsvej, Mågevej og Høgevænget i kote 1,30 meter til 1,45 meter DVR90, lavest 

mod nordvest, hvor vandstanden er mindst. Se forløbet af dette østdige i Figur 61. 

 

Østdiget vil få en længde på omkring 880 meter med en maksimal højde på godt 60 

cm og en middelhøjde på 20 cm. Diget forsvinder på enkelte delstrækninger, hvor det 

eksisterende terræn er højere end digekronekoten. Med en kronebredde på 1 meter, 

anlæg 1:3 mod vandløbet og anlæg 1:2 mod land, vil diget omfatte et jordvolumen på 

350 m3 og få et areal på 1760 m2. 

 

Risikoen for understrømningen vurderes for at være minimal på grund af den lille 

vandstandstandsgradient mellem grundvandsstanden i baglandet og vandløbets vand-

standskote. Behovet for overpumpning af bagvand vurderes derfor primært til at om-

fatte regnvand og opstigende grundvand som ikke kan strømme af mod Værebro Å. 
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Oplandsarealet for den eksisterende drængrøft langs Knudsvej er omkring 20 ha pum-

pebehovet vurderes derfor at være 20 l/s eller 72 m3/time beregnet som 1 l/s/ha. Se 

Figur 62. 

 

 
Figur 61 Østdige, forløb ved Vernersvej, Knudsvej, Mågevej og Høgevænget. 

 
Figur 62 Topografisk opland (rød afgrænsning), strømningsveje og lavninger. 
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Økonomi – Østdige 

 

Anlægsoverslag for østdige, se Tabel 11. 

 
Tabel 11 Anlægsoverslag for ådige, løsning 2 – jorddige med tracé langs matrikler. 

Emne 

 

Beskrivelse Anslået pris 

[kr. ekskl. 

moms] 

Anstilling og afrigning Udgår, er indeholdt under løsning 1  

Uforudseelige udgifter 25 % 100.000 

Ådige 880 m jorddige (350 m3) 70.000 

Vækstlag Græsvækst inkl. muldlag (1.760 m2) 50.000 

Dræn Faskine (880 m) 100.000 

Pumpebrønd inkl. pumpe Håndtering af bagvand (72 m³/time) 180.000 

I alt  

 

500.000 

1) Østdiget kun er relevant i forbindelse med løsning 1 

 

Udgifterne til de årlige fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil vi anslå til ca. 

2% af anlægssummen.  
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6. ANBEFALING 

 

Orbicon har udarbejdet en matrice der opsummerer fordele og ulemper ved de 10 for-

skellige forhold der har indflydelse på valget mellem løsningerne for ådigerne hhv. fløj-

digeløsningen 1 og ådigeløsning 2 langs matrikler og ådigeløsning 3 langs Værebro Å. 

Se Tabel 12, hvor plus angiver en fordel og minus angiver en ulempe, forholdsmæs-

sigt; to minusser angiver en større ulempe. 

 
Tabel 12 Fordele (+) og ulemper (-). 

FORHOLD FLØJDIGE 

HØJVANDSLUKKE 

PUMPESTATION 

ÅDIGE 

HOVEDFORSLAG ALTERNATIV 

ANLÆGSØKONOMI + - - 

DRIFTSØKONOMI - + + 

TEKNIK 

(understrømning) 

+ - - 

HOLDBARHED 

(klimaforandring) 

+ - - 

SIKKERHED 

(Tangbjerg) 

+ - - 

NATURPÅVIRKNING 

(arealbehov) 

+ - -- 

PLANFORHOLD 

(§3 og fredning) 

+ - -- 

TIDSPLAN + - - 

UDTRYK +/- - -- 

NORMALFUNKTION 

(styringstrategi) 

- + + 

 

Orbicon anbefaler at etablere fløjdigeløsningen på baggrund af flere fordele og få 

ulemper mht. driftsøkonomi og uvished om stillingetagen til den fremtidige normalfunk-

tion og styringsstrategi. Fløjdigeløsningen har især fordele mht. anlægsøkonomi og 

teknik.  

 

ANLÆGSØKONOMI: Fløjdigeløsningen koster mindst i anlæg 5,700 mio. kr. ift. 

13,300 og 11,140 mio. kr. for ådigeløsning 2 og 3. 

 

DRIFTSØKONOMI: Fløjdigeløsningen er marginalt dyrest med en årlig drifts- og vedli-

geholdelsesudgift groft anslået til 285.000 kr. ift. 265.000 kr. og 225.000 kr. 
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TEKNIK: Understrømningsrisikoen minimeres, fordi vandstanden opstrøms i Værebro 

Å kan holdes lav ved overpumpning til Roskilde Fjord. 

 

HOLDBARHED: Såfremt havvandspejlet stiger i fremtiden, vil fløjdiget give en kortere 

strækning, der skal forhøjes og der kan etableres flere eller større pumper efterhån-

den, som der bliver behov for det, hvis vandføringen i Værebro Å faktisk stiger og ikke 

falder efterhånden som klimatilpasningerne etableres i oplandet. 

 

SIKKERHED: Fløjdigeløsningen giver endvidere større sikkerhed for oversvømmelse 

af Tangbjerg end ådigeløsningerne, som alene sikrer Jyllinge Nordmark. 

 

NATURFORHOLD: Fløjdigeløsningen har alt andet lige en mindre naturpåvirkning end 

det lange og brede ådige, som påvirker landskabet med både sin højde og bredde.  

 

PLANFORHOLD: Fløjdiget kræver langt færre §3 dispensationer end ådigerne, 

selvom det til gengæld kræver en fredningsdispensation, hvilket der dog er flere tidli-

gere eksempler på kan lade sig gøre. Ligesom fløjdigeløsningen også kræver tilla-

delse i Frederikssund Kommune udover i Roskilde Kommune. 

 

TIDSPLAN: I og med fløjdigeløsningen er mindre fysisk end ådiget, vil etableringen 

også tage kortere tid. 

 

UDTRYK: I og med fløjdiget fylder langt mindre end ådiget, vil udtrykket i landskabet 

minimeres. Dog vil fløjdiget naturligvis kunne ses i landskabet selvom det indbygges 

naturligt. 

 

NORMALFUNKTION: Fløjdigeløsningen kræver, at der bliver fastlagt en styringsstra-

tegi for drift i normalsituationen. Ådigeløsningerne kræver ikke på samme måde den 

stillingtagen. Ådigeløsningernes bagvandshåndtering kan tillige være med til at af-

værge høj grundvandsstand, hvilket fløjdigeløsningen ikke giver samme mulighed for 

alene. Dog vil etablering af østdiget tilføje denne mulighed i Jyllinge Nordmarks østlige 

del. 
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