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1 INDLEDNING 

Som et led i VVM-processen for udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogt-

terminal har DHI i foråret 2009 udarbejdet den tekniske baggrundsrapport: 

 

Udvidelse af Københavns Nordhavn og ny krydstogtterminal 

VVM – Teknisk Baggrundsrapport nr. 3 

Marine miljøkonsekvensvurderinger  

 

Nærværende rapport er et tillæg til denne rapport og omhandler en kvantificering af 

kystlinjeudviklingen ved Hellerup Strand. Nærværende rapport skal således læses i 

sammenhæng med Baggrundsrapport nr. 3. 
 

 

Figur 1.1 Oversigtskort over området hvor Nordhavnsudvidelsen skal etableres. 
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Selv om nærværende rapport er et tillæg til Baggrundsrapport nr. 3 gives i det følgende 

en kort baggrundsbeskrivelse af projektet.  

 

Projektet omfatter en udvidelse af Nordhavn i form af en større opfyldning på søterrito-

riet. Nordhavn skal udvides med et næsten 1 mio. m
2
 stort areal. Arealet vil blive fyldt 

op med ca. 10 mio. m
3
 overskudsjord fra Københavnsområdet. I forbindelse hermed 

etableres der en modtage- og karteringsplads for tilkørt jord samt en ny krydstogttermi-

nal som supplement til den nuværende i inderhavnen af Nordhavn, se Figur 1.1. 

 

Teknisk Baggrundsrapport nr. 3 dokumenterer ændringerne i de hydrografiske forhold 

samt effekter af udledning af vand fra hhv. etablering af krydstogtkaj og depot. Desuden 

er der set på effekter af en nødvendig uddybning langs den nye krydstogtkaj samt af-

gravninger for ændringer af sejlrenden ind til Københavns Havn og bundudskiftning af 

gytje i det nordøstlige hjørne af opfyldningsområdet. Vurderingerne er gennemført for 

de kemiske, fysiske og biologiske påvirkninger. Af speciel interesse for nærværende 

undersøgelser omhandler Baggrundsrapport nr. 3 ligeledes påvirkningerne på kystfor-

holdene på strækningen fra Charlottenlund til Hellerup, og baggrundsrapporten angiver 

følgende konklusioner vedrørende disse forhold: 

 
 

 

 

 

 

 

By & Havn har imidlertid fået følgende kommentar fra Kystdirektoratet pr. mail af 24. 

april 2009: 

 

”Kystdirektoratet er i forbindelse med behandlingen af VVM for Nordhavnsudvidelsen 

blevet bedt om at redegøre yderligere for kystudviklingen omkring Hellerup Havn. Vi 

skal derfor anmode By & Havn om at udarbejde et kortmateriale, der oversigtsmæssigt 

viser den forventede udvikling af kyststrækningen nord for havnen, nærmere bestemt 

strandstrækningen. Det er i VVM beskrevet, at der forventes at forsvinde ca. 50 m 

strand i den nordlige ende som følge at ændringen af bølgenormalen på strækningen. 

Det ønskes derfor visuelt illustreret, hvordan kysten vil fremstå, når der på et senere 

tidspunkt er opstået en ny ligevægt for kysten. Ligevægten bedes illustreret med og 

uden kompenserende foranstaltning i form af høfde." 

 

På denne baggrund anmodede By & Havn samme dag DHI om at udarbejde tilbud på 

simulering af kystlinieudviklingen efter udbygning af Nordhavnen, med og uden høf-

den. DHI fremsendte tilbud på dette pr. mail af 27. april 2009. Tilbuddet omfattede føl-

gende elementer: 

 

1. Udtrækning af bølgeklima før og efter udbygning af Nordhavnen for undersøgelser-

ne foretaget i forbindelse med Baggrundsrapport nr. 3. 

 

Ved udbygning af Nordhavn ændres strøm- og bølgeforhold, hvilket vil påvirke strande-

ne langs kysten. Der forventes en forøgelse af den sydgående transport af sand fra ca. 

1300 m
3
/år til ca. 1600 m

3
/år, hvilket vil øge tilsandingen af Hellerup Havn. Desuden vil 

der være en tendens til, at Hellerup Strand drejer nogle få grader mod uret, hvilket vil be-

tyde, at den bliver lidt kortere, og skønsmæssigt vil den blive reduceret med ca. 50 m ud 

af den nuværende totale længde på ca. 250 m. Dette vil ske i form af erosion i den nord-

lige del af stranden. Denne ændring forventes dog at kunne afbødes ved at bygge en høf-

de nord for indsejlingen til Hellerup Havn.  
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2. Dybdeopmålinger af området ud for Hellerup Strand og indsamling af bundprøver 

 

3. Simulering af den nuværende kystudvikling, som kalibrering af modellen 

 

4. Simulering af fremtidig kystudvikling uden høfde 

 

5. Simulering af fremtidig kystudvikling med høfde 

 

Tilbuddet blev accepteret af By & Havn med mail af 4. maj 2009. 
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2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 

2.1 Sammenfatning 

Denne tillægsrapport til Baggrundsrapport nr.3 omhandler detaljerede undersøgelser af 

virkninger af udbygningen af Nordhavnen på strandudviklingen ved Hellerup Strand. 

Undersøgelserne, der dokumenterer den forventede strandudvikling ved Hellerup Havn, 

er inddelt i 5 opgaver som beskrevet i det følgende, hvor resultaterne ligeledes er sam-

menfattet:  

 Opgave 1: Bølgeforholdene, som benyttes som grundlag for beregning af litto-

raltransporterne og kystudviklingen, er udtrukket fra afsnittet om bølgeforhold fra 

Baggrundsrapport nr. 3. Denne opgave er rapporteret i afsnit 3.1. 

 Opgave 2: Opmålinger af Hellerup Strand og vandområdet ud for denne, samt i ind-

sejlingen til Hellerup Havn; pejleplanen er præsenteret i Bilag B. Det fremgår, at der 

er eksponeret sand i kystprofilet ud til ca. 1,6 m dybde, mens bunden på større dyb-

der er begroet med ålegræs. Indsamling og analyse af bundprøver i kystprofilet ud 

for Hellerup Strand; sigtekurverne er præsenteret i Bilag C. Størstedelen af kystpro-

filet er dækket af fint velsorteret strandsand, medens sandet i havstokken er groft 

ringe sorteret sand. Der er aflejringer af tang i indsejlingen. Denne opgave er rap-

porteret i Afsnit 3.2. 

 Opgave 3: Transportberegninger og simulering af den nuværende kystudvikling. 

Kystudviklingen under de nuværende bølgeforhold og uden nye konstruktioner er 

simuleret for at demonstrere, hvordan modellen reproducerer den nuværende kyst-

linje, idet denne vides stort set at være stabil. Resultaterne af denne simulering viser, 

at modellen giver et strandlinjeforløb, som er i pæn overensstemmelse med forløbet 

at den nuværende strandlinje, når man tager hensyn til, at modellen ikke medtager 2-

dimensionale effekter. Den simulerede stabile strandlinje ses således at have samme 

overordnede orientering som den naturlige strandlinje. Denne opgave er rapporteret 

i Afsnit 3.3. 

 Opgave 4: Simulering af fremtidig kystudvikling uden høfde under påvirkning af 

bølgeforholdene efter udbygning af Nordhavnen.  Resultatet af denne simulering vi-

ser, at strandlinjen ved Hellerup Strand indstiller sig med en ny orientering, som er 

drejet ca. 5° mod uret i forhold til orienteringen af den nuværende strandlinje; den 

nye stabile strandlinje indstiller sig efter 10 – 15 år. Den væsentligste effekt af den-

ne udvikling er, at stranden bliver smallere i den nordlige ende af Hellerup Strand, 

men at stranden stort set beholder sin udstrækning og bredde i den sydlige ende. 

Dette kan også udtrykkes på den måde, at Hellerup Strand bliver kortere i nord-

sydgående retning, af størrelsesordenen 50 – 100 m. 

 Opgave 5: Simulering af fremtidig kystudvikling med den foreslåede 50 m lange 

høfde under påvirkning af bølgeforholdene efter udbygning af Nordhavnen.  Strand-

linjeudviklingen er herefter simuleret i 20 år. Resultatet af simuleringerne er præsen-

teret i Figur 2.1, som viser strandlinjer efter 2, 4, 6, 8 og 20 år. Virkningen af høfden 

ses tydeligt, idet strandlinjen hurtigt vokser udefter umiddelbart nord for høfden 

med en konstant orientering svarende til ligevægtsorienteringen for det nye bølge-

klima, idet transporten forbi høfden i denne periode er nul. Det ses, at der også i 

denne situation pågår erosion af stranden i den nordlige ende, men at det eroderede 

område langsomt fyldes ud igen, efterhånden som stranden længere mod syd rykker 
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udefter. Efter 20 år ses det, at strandlinjen i den nordlige del af stranden er tilbage 

ved den oprindelige position. 

2.2 Konklusioner 

Konklusionerne af de foretagne undersøgelser at strandforholdene ved Hellerup Strand 

kan sammenfattes som følger: 

 Udbygningen af Nordhavnen vil ændre bølgeklimaet ud for Hellerup Strand således, 

at den resulterende bølgepåvirkning vil dreje ca. 6° mod uret. Dette blev tidligere 

dokumenteret i Teknisk baggrundsrapport nr. 3. 

 Det ændrede bølgeklima vil have følgende indflydelse på transportforhold og 

strandforhold ved Hellerup Havn: 

o Den sydgående netto transportkapacitet af sand til Hellerup Strand vil øges 

marginalt som resultat af ændringen af bølgeforholdene. Det skal dog be-

mærkes, at dette er den teoretiske transportkapacitet under forudsætning af, 

at hele kystprofilet består af sand, hvilket imidlertid ikke er tilfældet for for-

holdene nord for Hellerup Strand, hvor kystprofilet flere steder er eroderet, 

således at der ikke er nogen strand, men op til ca. 0,4 m vand foran kystsik-

ringskonstruktionerne. Denne erosion af kystprofilet vil fortsætte i de kom-

mende år. Dette vil naturligvis reducere transportkapaciteten, hvilket der er 

taget hensyn til i kystlinjesimuleringerne. Herudover vil det ændrede bølge-

klima medføre, at den stabile orientering for strandlinjen ved Hellerup 

Strand vil dreje ca. 6° mod uret i forhold til den nuværende situation (ikke at 

forveksle med ligevægtsorienteringen, som er den orientering, der svarer til 

nul transport).  

o Såfremt der ikke foretages nogle afhjælpende tiltag vil de nye bølge- og 

transportforhold medføre, at Hellerup Strand eroderer i den nordlige ende, 

hvilket efter 10 til 15 år vil medføre, at Hellerup Strand vil blive 50 – 100 m 

kortere grundet erosion i den nordlige del af stranden. Tilsandingen i sejl-

renden til Hellerup Havn forventes stort set at forblive uændret, idet den 

øgede transportkapacitet kompenseres af stigende mangel på sand i kystpro-

filet nord for Hellerup Strand. 

o Det er i Teknisk Baggrundsrapport nr. 3 foreslået at introducere en ca. 50 m 

lang høfde lige nord for indsejlingen til Hellerup Havn som kompensation 

for den forventede erosion i den nordlige del af Hellerup Strand. Kystudvik-

lingen under indflydelse af denne høfde er simuleret for en 20 års periode. 

Resultaterne er præsenteret i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Simulering af strandlinje efter konstruktionen af 50 m lang høfde nord for indsejlingen til Hel-
lerup Havn med fremtidigt bølgeklima. Gul kurve: Stabil kystlinje for nuværende forhold. Blå 
kurver: Fremtidige kystlinjer efter 2, 4, 6, 8 og 20 år. Høfde vist med sort signatur.  

Virkningen af høfden ses tydeligt, idet strandlinjen hurtigt vokser udefter 

umiddelbart nord for høfden. Orienteringen af strandlinjerne er konstante ca. 

78° og svarer til, at ligevægtsorienteringen for det nye bølgeklima med nul 

transport, fordi høfden stopper hele transporten. Det ses, at der også i denne 

situation pågår erosion af stranden i den nordlige ende, men at det eroderede 

område langsomt fyldes ud igen, efterhånden som stranden længere mod syd 

rykker udefter. Efter 20 år ses det, at strandlinjen i den nordlige del af stran-

den er tilbage ved den oprindelige position. Det fremgår desuden, at strand-

linjen ved høfden efter 20 år er ca. 25 m fra spidsen af høfden. Det vurderes, 

at høfden i de første 20 år vil fange alt det sand, som transporteres mod syd 

langs Hellerup Strand, og dermed vil der stort set ikke forekomme tilsan-

ding i indsejlingen til Hellerup Havn i denne periode. Efter 20 år vurderes 

det, at sandet vil begynde at transporteres forbi høfden, hvorved tilsanding i 

sejlrenden langsomt vil tiltage; det vurderes dog, at der vil gå yderligere 

mindst 20 år, før tilsandingen er tilbage på omtrent samme niveau som for 

nærværende. 
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Det kan således konkluderes, at den foreslåede høfde med en længde på 50 

m fuldt ud vil kompensere for virkningen af udbygningen af Nordhavnen, 

idet: 

- Arealtabet af Hellerup Strand øjeblikkeligt vil blive standset, idet erosi-

onen mod nord opvejes af tilvækst mod syd, og arealet af stranden vil 

gradvis tiltage med op til ca. 200-300 m
2
/år over en periode på ca. 40 år, 

hvorefter der vil indstille sig en stabil strandlinje. 

- Tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn vil blive elimineret i ca. 20 

år, hvorefter den langsomt vil vokse op igen over de næste ca. 20 år til 

omtrentligt det niveau, som svarer til en videretransport af det sand, som 

tilføres fra stranden nord for området. Inklusiv virkningen af parallel-

værker og generel sandmangel i kystprofilet skønnes tilsandingen i ind-

sejlingen til Hellerup Havn således at ville vokse fra omtrent nul ca. 20 

år efter udbygning af Nordhavnen til ca. 1000 m
3
/år efter ca. 40 års for-

løb.  
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3 UDFØRTE UNDERSØGELSER  

Relevante dele af Baggrundsrapport nr. 3, som beskriver kystforholdene og de ændrin-

ger, som udbygningen af Nordhavnen vil medføre, er beskrevet i følgende afsnit i Bag-

grundsrapport nr. 3:  

4.1.4 Basisbeskrivelsen af kysten 

7.1 Vurdering af påvirkninger i Driftfasen, Bølger 

7.1.3 Projektets virkning på kysttekniske forhold 

7.1.4 Projektets virkning på evt. fremtidigt projekt ”Øresundskysten” 

7.5 Anbefalinger til afhjælpning af eventuelle virkninger 

8 Referencer 

3.1 Opgave 1. Udtrækning af bølgedata fra Baggrundsrapport nr. 3  

Bølgerne fra punkt 4 er udtaget til beregning af littoraltransporten langs Hellerup 

Strand. Bølgeroserne for disse punkter er præsenteret i uddrag fra Basisrapport nr. 3, 

som er præsenteret i Bilag A.  

3.2 Opgave 2. Opmålinger af Hellerup Strand og indsamling af 
bundprøver 

3.2.1 Opmålinger af stranden og vandområdet ud for stranden 
Opmålingerne af Hellerup Strand samt vandområdet ca. 450 m søværts for strandlinjen 

blev udført dels ved opmåling med ekkolod fra båd og dels ved landmåling fra land. 

 

Søopmålingerne blev udført d. 19. maj 2009 med venlig assistance fra Hellerup Havn, 

som stillede båd til rådighed for opmålingerne. Følgende udstyr benyttedes til opmålin-

gen: 

 

Positioneringssystem: Trimble DSM132 differential GPS 

Ekkolod: NAVISOUND 215, 210 kHz 

Lydhastighedsmåler: Sensordata SD200 Sound Velocity Profiler 

Navigation, dataopsamling og processeringssoftware: Hypack Max vers 2008 

 

Ekkolodmålingerne blev konverteret til DVR90 vha. vandstandsmålinger fra Køben-

havns Havn. Søopmålingerne dækkede vandområdet indtil en vanddybde på ca. 0,75 m, 

idet båden ikke kunne gå længere ind uden at grundstøde. 

 

Under opmålingerne observeredes ligeledes grænsen for ålegræssets udbredelse. 

 

Landopmålingen blev udført d. 2. juni 2009 af Landinspektørfirmaet LE34 A/S. Disse 

opmålinger dækkede stranden og strandplanet ud til vanddybden ca. 0,75 m, som var 

den dybde, som søopmålingen dækkede ind til. Til landopmålingen benyttedes Trimble 

R8 GPS. 

 

De to opmålinger blev herefter sammensat til en datafil, og en pejleplan med dybdekur-

ver pr. 0,5 m blev produceret i Hypack programmet. Opmålingerne er præsenteret i Pro-
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jektion: UTM Zone 33 N med datum: WGS-84 med grundkort af landområdet som bag-

grund. Dette grundkort er modtaget fra Gentofte Kommune via Grontmij-Carlbro. 

 

Kopi af pejleplanen er præsenteret i Figur 3.1, mens en pejleplan i skala 1:2500 er præ-

senteret i Bilag B. 

 

Det fremgår af pejleplanen, at kystprofilet på stranden og forstranden, ud til en vand-

dybde af 0,5 m, er forholdsvis stejl med en hældning på ca. 1:15. Herefter bliver profilet 

af strandplanet mindre stejlt ud til 1 m dybdekurven, dog med en betydelig variation i 

stejlheden, således at hældningen af strandplanet mellem 0,5 og 1,0 m dybde varierer 

mellem 1: 150 i den nordlige del af Hellerup Strand og 1:50 i den sydlige del af stran-

den. Profilet mellem dybden 1,0 og 1,5 m bliver igen stejlere med en hældning på ca. 

1:40. Søværts for dybden 1,5 m er profilet overalt meget fladt med en omtrentlig hæld-

ning på 1:200.  Helt nede ved indsejlingen afskæres alle dybdekurverne dog af den ud-

dybede rende til Hellerup Havn. Dybden i sejlrenden varierer mellem 2,6 og 3,1 m; i 

selve indsejlingen er dybden ca. 2,7 m. Specielt er der en stejl overgang fra strandplanet 

til sejlrenden på de inderste ca. 25 m ud for molehovedet af Østmolen, hvor dybden va-

rierer fra ca. 1,0 m til ca. 2,7 m over en strækning på 10 til 15 m. Det er i dette område, 

den væsentligste tilsanding foregår.  

 

Grænsen for ålegræsset langs stranden ses at befinde sig på en ret konstant dybde, som 

varierer mellem 1,5 og 1,7 m. Dette antyder, at hovedparten af sandtransporten foregår 

på dybder mindre end ca. 1,6 m.   

 

3.2.2 Indsamling af bundprøver 
Der blev indsamlet 6 bundprøver som vist i Figur 3.2 og i Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Positioner og dybder af indsamlede bundprøver 

Prøvenr. East North Lat Long Dybde 

78 348197,3 6178925,9 55,73223 12,58243 0,6 m 

77 348218,4 6179081,1 55,73363 12,58268 0.6 m 

76 348204,7 6178988,7 55,7328 12,58252 0.5 m 

Inds: 10 348184,2 6178848,8 55,73153 12,58226 2,7 m 

32 348292,4 6179149,4 55,73427 12,58382 1,1 m 

33 348248,1 6178975,1 55,73269 12,58321 1,2 m 

 

Bundprøverne blev besigtiget og beskrevet, hvorefter de blev blandet før sigtning som 

følger: 

 Prøverne 76, 77 og 78 blev blandet som repræsentative for dybden 0,6 m 

 Prøverne 32 og 33 blev blandet som repræsentative for dybden 1,1 m 

 Prøven 10 fra indsejlingen blev sigtet separat 

Resultatet af sigtningerne er præsenteret i Bilag C. 
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Figur 3.1 Kopi af pejleplan for Hellerup Strand. NB: Skalaen passer ikke for denne gengivelse. 
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Figur 3.2 Position for indsamling af bundprøver. 

Beskrivelserne af bundprøverne og resultatet af sigtningerne er præsenteret i Tabel 3.1. 
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Tabel  3.1  Resultater af sigteanalyse af indsamlede sandprøver d. 19.05.09. 

Prøve Beskrivelse Dybde D50 

[mm] 

U= 

d60/d10 

σg =  

(d84/d10)
0.5 

Grus% 

2-20mm 

%<0,06

mm 

Strandprofilet 

76 SAND, groft, 

ringe sorteret, 

med 31,5% ind-

hold af grus, 

lysegråt 

 

 

0.6 m 

 

 

77 

78 

Blandingsprøve 

(76,77,78) 

0,62 6,13 4,99 31,5 0.0 

32 SAND, fint, vel-

sorteret, lysegråt 

 

 

1.1 m 

 

33 

Blandingsprøve 

(32,33) 

0,16 1,52 1.28 0,0 0,1 

Indsejlingen 

 

10 

SAND, fint til 

mellem, velsor-

teret, gråt, med 

rester af tang, 

7% grus og skal-

ler 

 

~2,7 m 

 

0,20 

 

1,76 

 

1,60 

 

7,0 

 

0.3 

Det fremgår af prøvebeskrivelser og resultatet af sigtningerne at: 

 Blandingsprøven (76,77,78) består af groft sand med en forholdsvis stor middel-

kornstørrelse (groft sand med stort indhold af grus) og er ringe sorteret. Det er ty-

pisk for en prøve taget i havstokken, hvor der ofte samler sig groft materiale. 

 Blandingsprøven (32,33) består af fint velsorteret sand, intet indhold af grus. Den 

kan karakteriseres som ”normalt” strandsand, men dog lidt finere end hvad man al-

mindeligvis forventer for strandsand. 

 Prøven fra indsejlingen består af fint til mellem velsorteret sand med lidt indhold af 

grus og skaller, samt rester af tang. Den er udtryk for en blanding af de to andre 

prøvegrupper og repræsenterer det sand, som bliver ført ned i sejlrenden, hvor der 

ligeledes forekommer aflejringer af tang. 

Som repræsentativt sand for transportberegningerne er valgt sand med parametre som 

ligget tæt på gennemsnittet af prøverne (32,33) og 10 som følger: 

D50 = 0,2 mm 

σg = 1.6 

3.3 Opgave 3. Transportberegninger og simulering af den nuvæ-
rende kystudvikling 

3.3.1 Transportberegninger 
Som grundlag for simuleringerne af kystudviklingen er der foretaget transportberegnin-

ger med DHI’s model LITPACK, som er en model, der bl.a. kan beregne langstranspor-

ten (littoraltransporten) og kystudvikling langs en given kyststrækning. 

Transportmodulet LITDRIFT beregner den årlige langstransport i et kystprofil under 

følgende forudsætninger: 
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 Kysten er tæt på retlinet, og det forudsættes derudover, at dybdekonturerne ligeledes 

er lige og parallelle. Dette er nogenlunde opfyldt for Hellerup Stand, men denne 

forudsætning holder naturligvis ikke tæt på indsejlingen til Hellerup Havn. 

 Bølgerne er konstante langs kyststrækningen. Dette kan siges at være tilfældet for 

udvalgte små delstrækninger, men det gælder ikke for hele strækningen fra Hellerup 

Havn til Charlottenlund Fort. Variationen i bølgeforholdene langs denne kyststræk-

ning er jo netop en af de faktorer, som ændrer sig langs kysten grundet udbygningen 

af Nordhavnen, men det er forudsat, at bølgeforholdene er konstante langs Hellerup 

Strand. 

Beregning af den årlige langstransport kræver følgende inputparametre: 

 Et kystprofil. Der er udtaget et kystprofil på midten af Hellerup strand, hvilket be-

tragtes som repræsentativt.  

 Statistiske informationer om bølgeforholdene ud for stranden, f. eks i form af årlig 

retningsbestemt fordeling af bølgehøjder, dvs. en bølgerose. 

 Information om sammenhæng mellem bølgehøjde og bølgeperiode. 

 Data for sandet i kystprofilet. 

 Evt. korrelation mellem vindretning/hastighed og vandstand (dette er ikke medta-

get).  

Under ovennævnte forudsætninger er modellen benyttet til at etablere transportforhol-

dene. Transportberegninger er udført for den nuværende (historiske situation) og for den 

fremtidige situation. Forskellen mellem disse skyldes forskellen mellem bølgeforholde-

ne i den nuværende og den fremtidige situation.  

Når transportforholdene er beregnet, kan kystlinjens udvikling simuleres for en årrække 

under forudsætning af, at man kender randbetingelserne i begge ender af den strækning, 

for hvilken kystudviklingen skal simuleres. Man kan herefter vise virkningen af en æn-

dring i bølgeklimaet eller virkningen af en høfde. 

Anvendelsen af kystlinjeudviklingsmodulet LITLINE forudsætter, at kysten har et jævnt 

forløb, og at eventuelle kystkonstruktioner er simple, eksempelvis høfder vinkelret på 

kysten eller bølgebrydere parallelt med kysten. Den eksisterende Hellerup Strand er 

skabt ved tilsanding opstrøms (nord for) Hellerup Havns østmole. Denne mole opfylder 

desværre ikke ovennævnte betingelser, idet den har en meget skrå retning i forhold til 

kystlinjen. Når kystudviklingen skal modelleres under indflydelse af denne mole, må 

der derfor gøres nogle antagelser, som forsimpler udformningen af denne mole. Dette 

gøres ved at introducere en model-høfde, som har omtrent samme molehoved som Hel-

lerup molen, men som er vinkelret på basis-kystlinjen. 

Under simuleringerne af kystudviklingen, eller mere korrekt strandlinjeudviklingen, er 

der på strækningen nord for Hellerup Strand introduceret et parallelværk (stenkastning 

eller støttemur) i overensstemmelse med de aktuelle forhold langs strækningen. Dette 

bevirker en vis reduktion af transporten. Placeringen af dette parallelværk er benyttet 

som en kalibreringsparameter for kystlinjeudviklingen for den nuværende situation. Der 
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er desuden det forhold, at der er en vis knaphed af sediment i kystprofilet på stræknin-

gen nord for Hellerup Strand, og placeringen af parallelværket inkluderer desuden dette 

forhold.   

3.3.2 Simulering af kystudvikling for den nuværende situation 
Kystudviklingsmodellen LITLINE er benyttet til at simulere udviklingen af strandlinjen 

ud for Hellerup Strand med de nuværende bølgeforhold. Formålet er at vise hvordan 

modellen simulerer den nuværende Hellerup Strand, som vides stort set at være stabil 

under de nuværende forhold. Som kalibreringsparameter er benyttet placeringen af pa-

rallelværket langs stranden nord for Hellerup Strand som forklaret ovenfor. Det skal i 

denne forbindelse desuden bemærkes, at den nuværende Hellerup Strand har et lidt ure-

gelmæssigt forløb, idet den buler lidt ud mod øst ud for Hellerup Strandpark, eller med 

andre ord, at den drejer lidt ind mod molen på de sydligste ca. 50 m. Desuden forstejles 

profilet ned mod sejlrenden. Begge disse forhold er 2-dimensionale effekter i overgan-

gen fra strandprofilet til sejlrenden og omkring molehovedet. Disse effekter kan ikke 

forventes opløst i den anvendte model, idet den ikke har sådanne 2-D effekter med.  

 

Kystudviklingsmodellen for de nuværende forhold er etableret som beskrevet i det føl-

gende: 

 

 Der er etableret en basislinje inde på land parallelt med strandlinjen på den nordlige 

del af Hellerup Strand. Herfra defineres strandlinjer etc.  

 Der er etableret en model-høfde som en tilnærmelse til molehovedet af østmolen. 

Dog er model-høfden flyttet lidt mod nord for a have samme position som den fore-

slåede 50 m lange høfde, som er den foreslåede kompenserende foranstaltning, 

jævnfør afsnit 5.2 i Baggrundsrapport nr. 3. Denne høfde er vist i Figur 3.5. Model-

høfden fremgår af Figur 3.3. 

 

 Der er herefter etableret en fiktiv strandlinje placeret landværts for den nuværende 

strandlinje, og der er herefter simuleret strandlinjeudviklinger med forskellige place-

ringer af parallelværket nord for Hellerup Strand. Simuleringerne har så kørt, indtil 

stabile strandlinjer har udviklet sig for de forskellige placeringer af parallelværket. 

Den simulering, som giver den bedste repræsentation af den nuværende kystlinje, er 

herefter valgt som basis for de efterfølgende simuleringer. 

 

 Resultatet af den udvalgte kalibreringssimulering er vist i Figur, hvor det ses, at mo-

dellen giver et strandlinjeforløb, som er pænt i overensstemmelse med forløbet af 

den nuværende strandlinje, når man tager hensyn til, at modellen ikke medtager 

ovennævnte 2-D effekter. Den simulerede stabile strandlinje ses således at have 

samme overordnede orientering som den nuværende strandlinje. Denne stabile 

strandlinje er udgangspunktet for de efterfølgende simuleringer af kystudviklingen 

med de nye bølgeforhold uden og med den kompenserende høfde. 
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Figur 3.3 Simuleret stabil kystlinje for nuværende forhold er vist med gul linje. Model-høfden er vist 
med sort markering.  

 

3.4 Opgave 4. Simulering af fremtidig kystudvikling uden ekstra 
høfde 

Udvidelsen af Nordhavnen vil medføre, at middelbølgeretningen ud for Hellerup Strand 

ændres med ca. 6 grader mod uret, jævnfør Tabel 6-1 i Baggrundsrapport nr. 3, se Bilag 

A.  

 

Med udgangspunkt i den simulerede ligevægtskystlinje for de nuværende forhold er 

kystudviklingen med det ændrede bølgeklima herefter simuleret. Forventningen er, at 

kystlinjen ved Hellerup Strand nu vil dreje lidt mod uret grundet det nye bølgeklima. 

Resultater af simuleringerne er præsenteret i Figur 3.3. Simuleringerne er kørt, indtil 

den nye kystlinje stabiliserede sig, hvilket indtraf efter 10 - 15 år. 

 

Det fremgår, at den nye ligevægts strandlinje er drejet ca. 5° i forhold til den nuværende 

strandlinje, samt at der er foregået en mindre udbygning tæt på molehovedet. Den væ-

sentligste effekt af denne udvikling er, at stranden bliver smallere i den nordlige ende af 

Hellerup Strand, men at stranden stort set beholder sin udstrækning og bredde i den syd-
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lige ende. Dette kan også udtrykkes på den måde, at Hellerup Strand bliver kortere i 

nord-sydgående retning, af størrelsesordenen 50 – 100 m, idet det er vanskeligt at for-

tolke resultaterne nøjagtigt.  
 

 

Figur 3.4 Simuleret kystrespons med det nye bølgeklima efter udbygning af Nordhavnen. Gul kurve: 
Stabil strandlinje under nuværende bølgeklima. Blå kurve: Stabil strandlinje under fremtidigt 
bølgeklima. 

Tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn forventes at fortsætte på omtrent samme 

niveau som for nærværende, idet den potentielle øgede transport grundet ændret bølge-

klima sandsynligvis ikke vil blive effektueret grundet øget erosion i kystprofilet nord 

for Hellerup strand og generel sandmangel, dvs., af tilsandingen i indsejlingen til Helle-

rup Havn forventes af forblive af størrelsesordenen 1000 – 1500 m
3
/år. 

 

3.5 Opgave 5. Simulering af fremtidig kystudvikling med den fore-
slåede høfde 

Den foreslåede 50 m lange høfde lige nord for indsejlingen til Hellerup Havn er herefter 

introduceret i modellen, jævnfør beskrivelsen af denne høfde i afsnit 7.5 i Baggrunds-

rapport nr. 3. Høfden er vist i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Skitse af foreslået høfde nord for indsejlingen til Hellerup Havn. Øverst: Plan. Nederst: To 
repræsentative snit i høfden. Bemærk at dybderne er baseret på dybderne i Havnelodsen, 
idet pejlingerne ikke var foretaget på det tidspunkt, hvor høfden blev introduceret.. 

Kystudviklingen er herefter simuleret i 20 år med det nye bølgeklima med udgangs-

punkt i den nuværende simulerede stabile strandlinje og tilhørende placering af parallel-

værk nord for Hellerup Strand, som blev etableret under kalibreringen af modellen. Re-

sultatet af simuleringerne er præsenteret i Figur 3.6, som viser strandlinjer efter 2, 4, 6, 

8 og 20 år.  

 

Virkningen af høfden ses tydeligt, idet strandlinjen hurtigt vokser udefter umiddelbart 

nord for høfden; orienteringen af strandlinjerne er konstant ca. 78° og svarer til lige-

vægtsorienteringen for det nye bølgeklima. Det ses, at der også i denne situation pågår 

erosion af stranden i den nordlige ende, men at det eroderede område langsomt fyldes 

ud igen, efterhånden som stranden længere mod syd rykker udefter. Efter 20 år ses det, 

at strandlinjen i den nordlige del af stranden er tilbage ved den oprindelige position. 
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Figur 3.6 Simulering af strandlinje efter konstruktionen af 50 m lang høfde nord for indsejlingen til Hel-
lerup Havn med fremtidigt bølgeklima. Gul kurve: Stabil kystlinje for nuværende forhold. Blå 
kurver: Fremtidige kystlinjer efter 2, 4, 6, 8 og 20 år. Høfde vist med sort signatur. 

Det fremgår desuden, at strandlinjen ved høfden efter 20 år er ca. 25 m fra spidsen af 

høfden. Det vurderes, at høfden i de første 20 år vil fange alt det sand, som transporteres 

mod syd langs Hellerup Strand, og dermed vil der stort set ikke forekomme tilsanding i 

indsejlingen til Hellerup Havn i denne periode. Efter 20 år vurderes det, at sandet vil 

begynde at transporteres forbi høfden, hvorved tilsanding i sejlrenden langsomt vil tilta-

ge. Det vurderes dog, at der vil gå yderligere mindst 20 år, før tilsandingen er tilbage på 

omtrent samme niveau som for nærværende. 

Det kan således konkluderes, at den foreslåede høfde med en længde på 50 m fuldt ud 

vil kompensere for virkningen af udbygningen af Nordhavnen, idet: 

 Arealtabet af Hellerup Strand øjeblikkeligt vil blive standset, idet erosionen mod 

nord afvejes af tilvækst mod syd, og arealet af stranden gradvist vil tiltage med op 

til ca. 200-300 m
2
/år over en periode på ca. 40 år, hvorefter der vil indstille sig en 

stabil strandlinje. 

 Tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn vil blive elimineret i ca. 20 år, hvoref-

ter den langsomt vil vokse op igen over de næste ca. 20 år til omtrentligt det niveau, 

som svarer til en videretransport af det sand, som tilføres fra stranden nord for om-
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rådet. Inklusiv virkningen af parallelværker og generel sandmangel i kystprofilet 

skønnes tilsandingen i indsejlingen til Hellerup Havn således at ville vokse fra om-

trent nul ca. 20 år efter udbygning af Nordhavnen til ca. 1000 m
3
/år efter ca. 40 års 

forløb. 
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Uddrag fra Basisrapport nr. 3 vedrørende bølgeforholdene  

7 VURDERING AF PÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

 

7.1 Hydrauliske og kystmorfologiske forhold 

7.1.1 Vurdering af ændrede strøm- og bølgeforhold efter bygning af krydstogt-
kaj og omfangsdæmning/spuns 
I det følgende er beskrevet hvilke ændringer og påvirkninger opfyldningen ved Nord-

havn vil få for det lokale strømningsmønster og på bølgeforholdene i området nord for. 

Opfyldningen vil kun indvirke på de lokale strømforhold og ikke influere på den regio-

nale vand og saltbalance mellem Kattegat og Østersøen (jævnfør afsnit 6.1.2). I alle be-

regninger er der taget hensyn til placering og udformning af en ny strand i Svanemølle-

bugten. 

Strøm 

Ikke medtaget. 

Vindgenererede bølger 

Bølgemodelleringen inkluderer udelukkende vindgenererede bølger, mens dønninger og 

bølger fremkaldt af skibspassage ikke er vurderet, da de vindgenererede bølger vil være 

dominerende. Bølgemodellen beskriver bølgernes opvækst og udbredelse i hele Øre-

sund under indflydelse af vind, bundfriktion, refraktion, retningsspredning, brydning og 

skyggeeffekter. For at kunne etablere repræsentative bølgeroser for Svanemøllebugten 

til Skovshoved Havn er det nødvendigt med kendskab til vindhændelsesfrekvensen. 

Denne information er blevet etableret på baggrund af tidsserier for middelvinden og til-

hørende retninger målt ved Kastrup i perioden januar 1993 til juli 2000. Vindhændelser 

dækkende vinkelrummet fra 327° til 183° er herefter sorteret og inddelt i 636 klasser, 

som udgør det udfaldsrum af vindhændelser, der er blevet simuleret med henblik på 

etablering af bølgeroser for nuværende og fremtidige forhold. 

De 636 modellerede vindhændelser samt deres relative hyppighed er angivet i Bilag A. 

Vinkelrummet er valgt således, at der er sikkerhed for, at alle betydende vindkombinati-

oner af betydning for bølgeforholdene i området er repræsenteret. Øvrige vindhændelser 

uden for vinkelrummet er vurderet til ikke at give bølger af betydning i området, og er 

derfor repræsenteret med et nul i de fundne bølgeroser. Da vindforholdene i Danmark er 

domineret af vestenvind, vil rolige bølgeforhold udgøre en relativ stor andel af bølgero-

serne på grund af kystens østlige orientering. 

På baggrund af de foretagne bølgesimuleringer er der blevet etableret bølgeroser i 11 

stationer med placering som angivet i Figur 7.1. Bølgeroserne er etableret på basis af de 

nuværende forhold og for de som følge af opfyldningen fremtidige forhold. Bølgeroser 

for de nuværende forhold er plottet i venstre side, mens bølgeroser for de fremtidige 

forhold er plottet i højre side. 

Bølgeroser for de tre stationer ved mundingen og inde i Svanemøllebugten er plottet i 

Figur 7.2. Det ses, at bølgeforholdene i de to stationer inde i bugten ikke vil blive påvir-

ket af den fremtidige opfyldning ved Nordhavn, idet skyggevirkningen er uforandret. 
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For station 3 i mundingen af Svanemøllebugten ses opfyldningen at afskærme bølgerne 

fra sydøst. Middelbølgeretningen vægtet på baggrund af bølgeenergien ses at blive dre-

jet cirka 6 grader mod uret. Endvidere ses en mindre svækkelse af bølgehøjden. 

 

Figur 7.1 Punkter i Svanemøllebugten og på strækningen fra Tuborg Havn til Skovshoved Havn, hvor 
der er etableret bølgeroser. 
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Figur 7.2 Modellerede bølgeroser for punkt 1-3 i Svanemøllebugten med nuværende forhold (til ven-
stre) og fremtidige forhold (til højre). Bølgeretningen er den retning, hvorfra bølgerne kom-
mer. 
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Modelbaserede bølgeroser for station 4 til 6 langs Hellerup Strand er vist i Figur 7.3. 

Det ses, at opfyldningen har en blokerende virkning på de sydøstlige bølger. Desuden 

har den en omfordelende effekt, idet andelen af bølger fra øst stiger. Generelt indikerer 

bølgeroserne en tendens til, at middelbølgeretningen drejes 5°- 6° mod uret udenfor 

brydningszonen på denne strækning. Endvidere svækkes bølgehøjderne en anelse.  

 

 

 

Figur 7.3 Modellerede bølgeroser for punkt 4-6 langs Hellerup Strand med nuværende forhold (til 
venstre) og fremtidige forhold (til højre). 
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Figur 7.4 Modellerede bølgeroser for punkt 7-9 i området ud for Charlottenlund Fort med nuværende 
forhold (til venstre) og fremtidige forhold (til højre). 

Figur 7.4 viser modelbaserede bølgeroser for station 7 til 9 som er placeret i området ud 

for Charlottenlund Fort. Som det er tilfældet langs Hellerup Strand, ses opfyldningen at 

have en blokerende effekt på de indkomne bølger fra sydøst. Endvidere finder der en 

omfordeling sted, således at indkomne bølger fra øst bliver mere dominerende. Generelt 

indikerer bølgeroserne en ændring af middelbølgeretningen (energivægtet) på 4,5° 
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udenfor brydningszonen på strækningen ud for Charlottenlund Fort. Desuden svækkes 

bølgehøjderne en anelse. 

 

 

Figur 7.5 Modellerede bølgeroser for punkt 10 og 11 langs strækningen mellem Charlottenlund Fort 
og Skovshoved Havn med nuværende forhold (til venstre) og fremtidige forhold (til højre). 

Modelbaserede bølgeroser for stationerne 10 og 11 som er placeret på strækningen mel-

lem Charlottenlund Fort og Skovshoved Havn er vist i Figur 7.5. Det ses, at opfyldnin-

gen også på denne strækning har en blokerende effekt på de indkomne bølger fra sydøst. 

Der finder en mindre svækkelse og omfordeling af bølgerne sted. Generelt vil den bøl-

geenergivægtede middelbølgeretning på strækningen blive drejet 3-4° mod uret lige 

uden for brydningszonen som følge af opfyldningen. 

Information om de energivægtede middelbølgeretninger udenfor brydningszonen samt 

den signifikante bølgehøjde der overskrides med 12 timer pr. år er angivet for de 11 sta-

tioner i Tabel 7.1. Tabellen indeholder informationer for både de nuværende og de som 

følge af opfyldningen ændrede forhold. Informationerne i tabellen er af væsentlig be-

tydning for vurderingen af, hvordan langstransporten vil ændres på strækningen fra 

Skovshoved Havn til Hellerup Havn. 
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Tabel 7.1 Bølgeenergivægtede middelbølgeretninger i en række udvalgte punkter for nuværende og 
fremtidige forhold.  

Station  Middelbølgeretning [grader] Hs,12 timer [m] 

Punkt Vanddybde 

[m] 

Nuværende 

forhold 

Fremtidige 

forhold 

Ændring Nuværende 

forhold 

Fremtidige 

forhold 

1 3,26 40,5 40,5 -0,02 0,46 0,46 

2 3,39 51,1 51,1 -0,01 0,51 0,52 

3 6,00 61,4 55,1 6,2 0,78 0,75 

4 3,87 76,7 70,4 6,2 0,74 0,71 

5 3,85 80,3 74,3 5,6 0,75 0,72 

6 3,86 82,3 77,3 5,0 0,75 0,73 

7 4,03 85,7 81,2 4,5 0,77 0,75 

8 3,94 88,7 84,2 4,5 0,76 0,75 

9 3,69 90,2 85,7 4,5 0,78 0,77 

10 3,83 89,9 86,8 4,1 0,79 0,78 

11 4,29 91,5 87,8 3,7 0,81 0,80 

 

Af tabellen ses at bølgeforholdene forbliver uforandret inde i Svanemøllebugten. Op-

fyldningen vil derfor ikke føre til ændringer af eksponering og ligevægtsretning for nye 

kunstige strande som er under bygning i Svanemøllebugten. På strækningen fra Helle-

rup Havn og op til Skovshoved Havn vil den energivægtede middelbølgeretning drejes 

med 3°- 6° i retning mod uret. De største ændringer finder sted ved Hellerup Havn og 

aftager gradvist på strækningen op til Skovshoved Havn. Middelbølgehøjden vil blive 

svagt reduceret på strækningen, hvilket skyldes, at bølgerne fra sydøstlige retninger 

dæmpes medens bølgerne fra østlige og nordøstlige retninger ikke ændres.  
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Pejleplan for Hellerup Strand  
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Sigteanalyser, sandprøver fra Hellerup Strand 
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