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1 Indledning 
Center for Teknik & Miljø har, jf. aftale dateret 10. marts 2014, anmodet COWI 

om at udarbejde et forslag til kystbeskyttelse af eksisterende mur langs Strandve-

jen. 

Murens oprindelige beskyttelse bestod af en jordskråning dækket med asfalt. Under 

en storm i januar 2014 blev beskyttelsen på dele af strækningen ødelagt, og murens 

stabilitet kom i fare. 

I nærværende rapport beskrives to løsningsforslag til hvorledes en kystbeskyttelse, 

i form af en stenkastning, kan udformes. Løsningsforslagene er på skitseniveau og 

et af disse skal efterfølgende detaljeres. 

1.1 Stenkastning og strandudvikling  
Når der bygges en hård konstruktion på en kyststrækning, vil kystens profil ændre 

sig. Kystprofilet vil blive stejlere og strandarealet foran konstruktionen smallere. 

For at undgå at stranden på strækninger med kystbeskyttelse forsvinder, anbefales 

det ofte, at der strandfodres. 

1.2 Beskrivelse af strækningen 
Strækningen er ca. 220 m lang. På hele strækningen er der en betonmur som på 

strandsiden er støttet af en jordskråning. Skråningen er dækket med asfalt og har 

beplantningen oven på. På dele af strækningen er skråningen eroderet væk under en 

storm i januar 2014. Muren har sat sig på dele af strækningen men specielt i den 

sydlige del. I den nordlige ende er der en rampe og trappe ned til stranden for  

fodgængere.  

Før en stenkastning kan bygges, skal det eksisterende krat og asfalt fjernes. 

1.3 Datagrundlag 
Der er forud for nærværende skitseprojekt foretaget en opmåling af stranden foran 

den eksisterende mur, for mere nøjagtigt at kunne vurdere udformningen af  
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stenkastningen og mængder af sten til prisoverslag af forslagene. Snit af stranden 

er vist i Bilag A. 

1.4 Design parametre 
Til dimensionsgivende vandstand og bølgeforhold anvendes de værdier, som er 

beskrevet i Ref. /1/, se også Tabel 1.1. 

Vandstand + 1,9 m DVR90 

Signifikant bølgehøjde, Hs  1,7 m 

Peak bølgeperiode, Tp  9,1 s 

Tabel 1.1 Design parametre. 
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2 Løsningsforslag 1 
I løsningsforslag 1 bevares den eksisterende mur, se Figur 2.1. 

Skråningen bygges op af dæksten lagt på filtersten. Under filterstenene er der en 

filterdug der er lagt ud på afrettet eksisterende/tilført jord/sand. Hældningen er 

1:1,75, hvilket svarer til en friktionsvinkel på ca. 30 grader som er den maksimale 

hældning for sand.  

Den eksisterende mur hælder på dele af strækningen. Det er ikke sikkert, at entre-

prenøren kan rette muren op. Der er desuden en risiko for, at muren  

beskadiges ydereligere under udførelsen af stenkastningen, eller at den skrider 

ydereligere. Beholdes den eksisterende betonmur må der endvidere påregnes udgif-

ter til vedligeholdelse, da den flere steder har slået revner. 

Oversiden af filterlages tå er i +0,25 m DVR90. Efter storme er det muligt at  

filterstene bliver synlige på stranden foran stenkastningen. Skal dette undgås, skal 

filterlages tå længere ned hvilket medfører øgede stenmængder.  

Dette løsningsforslag tager lidt mere strandareal end Løsningsforslag 2, som be-

skrevet i afsnit 3.  

Dæklagets stenstørrelse bestemmes på baggrund af Hudsons formel: 

› Stenklasse: 0,3 – 1 t 

For denne stenklasse er den nominelle diameter:  

› Dn,50 = 626 mm 

Dæklaget skal bestå af to lag sten, og middelstenvægten være mindst 620 kg. Den-

siteten af stenene er 2,65 t/m
3
.  

Filterlaget består af følgende stenmateriale og skal være 0,5 m tykt: 

› D50 = 120 mm 

› D15 = 80 mm til D80 = 200 mm 
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For en 50 års stormhændelse med ekstremt højvande må op til 5% skade af  

stenskråningen forventes. Efter stormhændelser skal stenkastningen derfor tilses og 

evt. nedrullede sten lægges på plads. 

De forskellige stenklasser skal være velgraderede. Filterdugen skal være en 

400g/m
2
 nålebunden dug, som ikke er varmebehandlet. Filterlaget kan bygges af 

ral eller sprængsten, men må maksimalt indeholde 5% flint. Dækstenene kan være 

søsten eller sprængsten. 

Der hvor sand/jord er skyllet væk fra den eksisterende skråning skal der tilføres nyt 

materiale som stenkastningen kan bygges på. 

Skråningen skal have en afrundet afslutning i de to ender, så den ikke beskadiges 

hvis der sker erosion på de tilstødende strækninger. 

 

Figur 2.1 Skitse af Løsningsforslag 1. Se Bilag B for en større skitse.  
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3 Løsningsforslag 2 
I løsningsforslag 2 erstattes den eksisterende mur med en vinkelmur, se Figur 3.1. 

Skråningen bygges op af dæksten lagt på filtersten. Under filterstenene er der en 

filterdug der er lagt ud på afrettet eksisterende/tilført jord/sand. Hældningen på 

jord- eller sandskråningen er 1:2.0 imens dæklaget har en hældning på 1:1,5.  

 

Bag ved dækstenene på landsiden placeres en vinkelmur. Vinkelmuren giver ekstra 

stabilitet og kan produceres som præfabrikerede betonelementer. For at placere 

betonelementerne skal parkeringspladsen/fortovet lokalt brydes op og  

rekonstrueres bagefter.  

Fordelene ved denne løsning er, at skråningen kommer så langt tilbage som muligt 

og derved tager et mindre strandareal. Den nye betonmur vil også forlænge  

konstruktionens levetid. 

Oversiden af filterlages tå er i +0,25 m DVR90. Efter storme er det muligt at  

filterstene bliver synlige på stranden foran stenkastningen. Skal dette undgås, skal 

filterlages tå længere ned hvilket medfører øgede stenmængder.  

I den nordlige ende af strækningen er der en rampe ned til stranden. Her er muren i 

god stand, og det foreslås, at den eksisterende mur bevares. 

Dæklagets stenstørrelse bestemmes på baggrund af Hudsons formel: 

› Stenklasse: 0,5 – 1,2 t 

Dækstenene kan være mindre for Løsningsforslag 1 end for Løsningsforslag 2, da 

skråningen er lidt fladere for Løsningsforslag 1. 

For denne stenklasse er den nominelle diameter:  

› Dn,50 = 670 mm 
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Dæklaget skal bestå af to lag sten, og middelstenvægten være mindst 800 kg.  

Densiteten af stenene er 2,65 t/m
3
.  

Filterlaget består af følgende stenmateriale og skal være 0,5 m tykt: 

› D50 = 120 mm 

› D15 = 80 mm til D80 = 200 mm 

For en 50 års stormhændelse med ekstremt højvande må op til 5% skade af  

stenskråningen forventes. Efter stormhændelser skal stenkastningen derfor tilses og 

evt. nedrullede sten lægges på plads. 

De forskellige stenklasser skal være velgraderede. Filterdugen skal være en 

400g/m
2
 nålebunden dug, som ikke er varmebehandlet. Filterlaget kan bygges af 

ral eller sprængsten, men må maksimalt indeholde 5% flint. Dækstenene kan være 

søsten eller sprængsten. 

Der hvor sand/jord er skyllet væk fra den eksisterende skråning skal der tilføres nyt 

materiale som stenkastningen kan bygges på. 

Skråningen skal have en afrundet afslutning i de to ender, så den ikke beskadiges 

hvis der sker erosion på de tilstødende strækninger. 

  

 

Figur 3.1 Skitse af Løsningsforslag 2. Se Bilag B for en større skitse.  
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4 Prisoverslag 
I Tabel 4.1 er angivet et prisoverslag for de to løsningsforslag beskrevet ovenfor. 

Priserne for materialer inkluderer indbygning i stenkastningen. 

Fyldmateriale som skal tilføres er et skøn, og afhænger af, hvor meget af  

skråningen der fjernes når krattet fjernes. Mængden af asfalt kan ikke vurderes og  

tillægges den endelige pris med en enhedspris af 175 kr/ton for fjernelse, kørsel og  

deponi. 

Alle priser er eksklusiv moms. 

Dette er et overslag og vil kunne ændres i forbindelse med detailprojekteringen og 

tilbudsfasen da den aktuelle pris afhænger af udbud, konkurrencesituation m.m. 

Prisen inkluderer ikke tilsyn, projektering m.m. 
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 Løsningsforslag 1 Løsningsforslag 2 

Materiale Mængde Enheds-

pris 

Pris i dkk Mængde Enheds-

pris 

Pris i dkk 

Dæksten 2.260 m3 600 kr/m3 1.356.000 2.030 m3 600 kr/m3 1.218.000 

Filtersten 1.300 m3 450 kr/m3 585.000 1.700 m3 400 kr/m3 765.000 

Filterdug 2.880 m2 30 kr/m2 86.400 2.750 m2 30 kr/m2 82.500 

Betonelementer - - - 144 m3 5.000 
kr/m3 

695.000 

Genetablering af par-
keringsplads/fortov 

- - - 205 m 52 kr/m 10.660 

Ekstraarbejde for 
eksisterende mur 

220 m 500 kr/m 110.000 - - - 

Fyld materiale 900 m3 300 kr/m3 270.000 240 m3 300 kr/m3 72.000 

Afretning af skråning 220 m 300 kr/m 66.000 220 m 300 kr/m 66.000 

Fjernelse af krat 220 m 200 kr/m 44.000 220 m 200 kr/m 44.000 

Fjernelse af asfalt  175 kr/ton   175 kr/ton  

Anlægsudgifter, i alt  2.517.400  2.953.160 

Etablering af arbejds-
plads 

7 % af anlægsudgifter 176.000  207.000 

Uforudsete udgifter 15 % af anlægs – og 
etablerings udgifter 

404.000  474.000 

Pris i alt  3.097.400  3.634.160 

Tabel 4.1 Prisoverslag for Løsningsforslag1 og Løsningsforslag 2. 
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5 Sammenfatning 
Prisoverslaget for de to løsningsforslag er: 

Løsningsforslag 1: 3,1 mill. kr.  

Løsningsforslag 2: 3,6 mill. kr. hvoraf 695.000 kommer fra den nye betonmur 

Løsningsforslag Fordele Ulemper 

1 Den eksisterende mur  

bevares 

 

 

Risiko for ekstraomkostninger 

i forbindelse med muren ved 

udførelse af ny stenkastning 

Vedligeholdelsesomkostninger 

til mur da denne har revner 

Fladere hældning af stenkast-

ning, mindre strandareal 

2 Den nye betonmur giver 

øget stabilitet af stenkast-

ningen 

Stejlere hældning af sten-

kastning, mere strandareal 

Mindre mængde Fyldmate-

riale 

Udgifter til ny betonmur 

Midlertidig opbrydning af 

parkeringsplads/fortov 
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Bilag A: Opmåling 
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Bilag B: Skitse af løsningsforslag 
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