
PROJEKTFORHOLD –  
stormflodssikring af Jyllinge Nordmark 

Af Chefkonsulent Hans Chr. Jenen 

By, Kultur og Miljø 



Byrådet den 28. januar 2015: 
Skitseprojekt – Alternativ II 

Stormflodssikring – 
Alternativ II 

Anlægssum 
mio. kr. 

Sikring mod fjorden 12,9 

Sikring langs å vha. 
jorddiger 

11,1 -13,3 

I alt 24 – 26,2 

Løsninger med 
dobbeltfunktion 

Anlægssum 
mio. kr. 

Sti jfr. lokalplan 2 

Driftsudgifter Pr. år  

Drift 0,35-0,39 



Byrådet den 28. januar 2015: 
Skitseprojekt – Alternativ I 

Stormflodssikring – 
Alternativ I 

Anlægssum 
mio. kr. 

Sikring mod fjorden 12,9 
Sikring langs å vha. sluse, 
pumper, fløjdiger samt 
østdige 

6,2 

I alt 19,1 
Løsninger med 
dobbeltfunktion 

Anlægssum 
mio. kr. 

Sti jfr. lokalplan 2 
Driftsudgifter Pr. år  
Drift 0,42 

Byrådet besluttede 
at arbejde for 
realisering af dette 
alternativ 



Profilet langs fjorddiget viser MARKANTE TØRVELAG nær åudløbet 

Profilet langs ådiget viser STOR geologiske variabilitet 

Store forekomster af sand og grus – OMFATTENDE gennemstrømning af vand  under 
diger !!! 

BORINGERNE VISER: 



Hvor meget vand kan strømme under diget? 

Gennemstrømningen under fjorddiget kan nå 
3.500 m³/t  

Gennemstrømningen under ådiget kan nå  
9.000 m³/t  



Skitse i ”kladde” til lokalplan 

En anden illustration – 
bemærk stiens 
placering….. 



Skitsering af digeprofiler mv. 



Snit af Fjorddige - kombi 



Snit af Fjorddige – mur 



Overgang Fjorddige - ådige 



Plan af sluse 



Test af sikringen - modelkørsler 

Vandføring: 
100 års-hændelse  
klimafremskrevet 
med faktor 1,43 fra 
5,8 m3/s 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.  



KORTE  
spørgsmål til 

projektudformning 



 



Roskilde byråds procesplan 



Natura 2000 



Beskyttede vandløb og naturtyper 



Fredninger 

Lille Rørbæk-fredningen 
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