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Baggrund og formål 
Der har længe været ønske om en strand i Valbyparken og i foråret 2019 blev 
der indhentet tilladelse til projektet hos Kystdirektoratet og Trafik-, bolig- og 
byggestyrelsen. Begge tilladelser er vedhæftet. Der er endvidere givet tilladelse 
til arbejdet efter miljøbeskyttelseslovens §8 og §27 stk. 2. 
 
Stranden blev etableret i første anlægsfase i sommeren 2019, men der har 
henover den første sæson vist sig en betragtelig erosion af stranden og 
omkring foden af glaciset i vest. For at udbedre dette og for at skabe en strand, 
hvor der i fremtiden sker en minimal erosion, er der behov for at ombygge 
kystbeskyttelsen. 
 
Geometri 
I sommeren 2019 blev stranden etableret med geometri som vist på 
planudsnittet i Figur 1. Udsnittet er fra tegning 8 7686-2 A6 rev. b. Stranden er 
på land etableret ved at afgrave de forurenede materialer og erstatte dem med 
minimum 0,5 m rent jord/sand. Under det rene sand er udlagt signalnet og 
bentonitmembran for at sikre at der ikke sker en udsivning af forurenede 
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materialer fra parken. På søterritoriet er stranden primært etableret ved opfyldning på havbunden. 
Under området, der overgår til land, er udlagt en polymermembran.  
  

 
Figur 1 – Projektets nuværende geometri 

 
Den foreslåede geometri af stranden, som kræver ombygning af nuværende kystsikring, er vist på 
planudsnittet i Figur 2. Udsnittet stammer fra tegning 8 7686-C. I forslaget sigtes der mod at beholde 
så meget af den nuværende geometri, samtidig med at opnå en strand med minimal erosion. Dette 
gøres ved at fjerne de meget smalle og ustabile dele af stranden foran glaciset i strandens vestlige 
ende, ved at trække kystsikringen ud til strandlinjen på de smalleste dele, og dermed reducere den 
samlede længde af stranden. Yderligere tilsigtes at strandbredden som minimum får en bredde på 15 m 
på den resterende del af stranden for at sikre plads til den naturlige variation i strandlinjens beliggenhed 
og bunddybder. Dette gøres ved at afkorte og vinkle den vestlige stenkastning ind mod land til det når 
terrænkote 1,5 m. Topkoten af glacis/stenkastning samt overgang til græs skal være mindst i +1,5 m 
for at forhindre bølgeoverskyl i normale situationer, hvilket sikrer en bedre fastholdelse i situationer 
med akut erosion.  
Forskellen mellem de to løsninger er vist i Figur 3. 
 

 
Figur 2 – Projektets foreslåede geometri 
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Figur 3 – Sammenligning af kystbeskyttelsen som udført i 2019 (rød) med foreslået udformning (sort) 

 
Den nye kystbeskyttelse opbygges som en stensætning. Snit af stensætningen er vist i bilag 4. 
Stenmaterialerne forventes at være en blanding af genbrugte sten fra nedbrudte stenkastninger evt. 
suppleret med sten fra lokale grusgrave, f.eks. Nymølle grusgrav ved Hedehusene. Der skal avendes 
følgende mængder: 
Geotekstil:                           6,9 m²/m 
Filtersten:                            2,0 m³/m 
Dæksten:                            2,7 m³/m 
 
Erfaringer fra første vinter og modelleringsresultater 
Det er i vinteren 2019/2020 konstateret, at der i stormsituationer kan forekomme væsentlig akut 
erosion i den vestlige ende af stranden, hvilket giver anledning til en blotlægning af de udlagte 
membraner. Dette er konstateret under besigtigelse af området og er vist i Figur 4 og Figur 5. 
Problemet er primært opstået langs de etablerede konstruktioner (glacis/stenkastning), hvor stranden 
foran er meget smal. Den smalle strand giver ikke plads til de naturlige variationer i vanddybder og 
strandlinje, hvilket betyder, at der opstår et erosionshul foran glaciset. Herudover er der problemer 
omkring afslutningen af glaciset. Glaciset bliver lavt mod afslutningen (ca. kote +1,0), hvilket giver 
mulighed for bølgeoverskyl, der kan medføre erosion på bagsiden af glaciset og mod kanten af 
stranden, hvilket formentlig har ført til den erosion og blotlæggelse af bagsiden af glaciset, som kan ses 
på Figur 4 og Figur 5.  
Erosionen der er foregået i vinteren 2019/2020 er dog en kombination af perioder med akut erosion og 
det at stranden på daværende tidspunkt er udført med en mindre sandmængde end det nødvendige, 
men billederne giver stadig et realistisk indtryk af den forventede akutte erosion langs med og lokalt 
omkring glaciset hvis nuværende geometri bibeholdes. 
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Figur 4 – Billede februar, Blotlagt membran foran stenglacis mod vest 

 

 
Figur 5 – Billede marts, udvikling af erosionen 

 
På baggrund af det observerede i vinteren 2019/2020, har KK i foråret 2020 fået udført en 
sedimenttransportmodellering for vurdering af den forventede erosion ved nuværende geometri og 



 

 

5/8   
 

foreslået geometri (bilag 5). Til beskrivelse af sedimenttransporten og erosionsforholdene omkring 
stranden, er der etableret en numerisk sedimenttransportmodel, der både beskriver bølgeforhold, 
strøm- og vandstandsforhold samt selve sandtransporten i området. Der er udvalgt nogle 
repræsentative ”stormperioder” med potentiel stor sedimenttransport til modelleringen. Resultaterne 
fremgår af rapporten, dog fremhæves her perioden med den største erosion, se Figur 6. 
 

 
Figur 6 – Beregnede ændringer i bundniveau. Øverst: eksisterende geometri. Nederst: Foreslået geometri 



 

 

6/8   
 

I simuleringerne med det eksisterende layout fremgår det, at der forekommer en betydelig erosion af de 
smalle stykker af stranden langs og omkring enden af glaciset, mens der med den foreslåede geometri 
ses en betragtelig reducering af erosionen. Der vil dog stadig ske erosion foran kystbeskyttelsen på den 
sydvendte del, men med det reviderede layout er det dog ikke af så stor betydning, om der er erosion 
foran, da afslutningen af membranen ligger et stykke længere mod land og da der ikke skal være 
egentlig strand foran konstruktionen. Det er derfor ikke så betydende om vanddybden foran den 
sydvendte kystbeskyttelse er 10 cm eller 50 cm efter en storm. Formålet med det reviderede layout er, 
at der er plads til variationerne af højdeforholdene på selve stranden, uden at der kommer stor erosion 
mod kanterne af sandstranden og langs kanten af det eksisterende glacis, hvorunder membrankanten 
ligger, hvilket forventes opnået. 
 
Udførelse 
Alle arbejder udføres fra land med gravemaskine. Det forventes at der anvendes dumper til fragt af 
sten. Der skal udføres følgende arbejder: 
 

1. Nedbrydning af eksisterende stenglacis i det omfang det er nødvendigt for at etablere ny 
stenkastning 

2. Opgravning og afretning af nyt profil, hertil bortskaffelse af evt. overskudsjord 
3. Udlægning/tilretning af membraner 
4. Tildækning af membran med ca. 150mm grus/sand 
5. Udlægning af geotekstil 
6. Udlægning af filtersten, 90-180mm 
7. Udlægning af dæksten, 40-110 cm. 

 
For at undgå forurening fra bagland etableres sanddæmning foran projektområdet inden der udgraves, 
afrettes og etableres stenkastning. 
 
Natura2000 
Kalveboderne helt op til Valbyparken indgår i Natura 2000-område N143 Vestamager og havet syd for, 
og er udpeget som både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Der er kortlagt en forekomst af 
naturtypen ”større lavvandede bugter og vige” i det område, hvor stranden anlægges. Denne naturtype 
er på habitatområdets udpegningsgrundlag og er som sådan beskyttet. Samtidig er der væsentlige 
forekomster af flere fuglearter, som står på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, i 
Kalveboderne. Københavns Kommune har i 2014 fået udarbejdet en konsekvensvurdering af projektets 
virkning med hensyn til bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-området (bilag 6). Samlet set 
vurderes det, at projektet ikke vil skade Natura 2000-området med hensyn til dets 
bevaringsmålsætninger. 
 
Naturstyrelsen har i 2019 sendt en høring af sted med forslag til opdatering af udpegningsgrundlagene, 
hvilket ikke er indeholdt i konsekvensvurderingen. På fuglebeskyttelsesområde 111 tilføjes fuglene 
bramgås, knarand, skeand, brushane, fjordterne og splitterne og udpegningsgrundlagene for 
habitatområde 127 med bilag II arten skæv vindelsnegl, og habitatnaturtyperne kransnålealgesø og 
Elle- og askeskov. Disse, sammen med bilag IV-arter, vurderes særskilt i det følgende. 
 
I tabel X2 er vist udpegningsgrundlaget for Habitatområde Vestamager og havet syd for (H127). 
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Tabel x2. Udpegningsgrundlaget for H127 

Naturtype 

Sandbanke (1110) Lagune (1150) 

Bugt (1160) Enårig strandengsvegetation (1310) 

Strandeng (1330) Grå/grøn klit (2130) 

Klitlavning (2190) Kalkoverdrev (6210) 

Surt overdrev* (6230)  

 
Desuden er der i forslag til udpegningsgrundlag for habitatområde 127 fra 2019 følgende tilføjelser:  
 
Skæv vindelsnegl (1014) samt naturtyperne Kransnålalgesøer (3140) og Elle- og askeskov (91E0). 
 
Projektet ligger ikke i direkte fysisk berøring med nogen af de udpegede naturtyper. Hverken i 
forbindelse med anlæggelsen eller driften forventes derfor nogen negativ påvirkning af de udpegede 
naturtyper eller arter. Nærmeste observation af den udpegede bilag II art skæv vindelsnegl er på den 
sydøstlige side af Amager 
 
I tabel X3 er vist udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 (F111)  
 
Tabel x3: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 111. Arterne er udpeget i to kategorier, 
henholdsvis ynglefugle (Y) og trækfugle (T). 

Art ynglefugl trækfugl 

   

Lille Skallesluger  T 

Rørhøg Y  

Plettet rørvagtel Y  

Klyde Y  

Almindelig ryle Y  

Havterne Y  

Dværgterne Y  

Mosehornugle Y  

Skarv  T 

Knopsvane  T 

Troldand  T 

Stor skallesluger  T 
 
For fuglenes vedkommende blev der i 2019 for F111 forslået følgende tilføjelser i udpegningsgrundlaget: 
 
bramgås, knarand, skeand, brushane, fjordterne. 
 
De fugle der i sommerhalvåret almindeligvis vil kunne observeres i området, er fjordterne, knopsvane 
og skarv. De øvrige vil fortrinsvis holde til på Amager siden.  
 
Mht. bilag IV arter, vil nogen af disse kunne ses i området. Det drejer sig især om forskellige 
almindelige flagermus- og paddearter, bl.a. grønbroget tudse. Disses levevis vil imidlertid ikke komme i 
konflikt med projektet, da projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen griber ind i de pågældende 
arters habitats betingelser. Grønbroget tudse er observeret i tilknytning til den lille sø i Valby Parkens 
nordlige ende. 
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Vurdering og konklusion 
Projektets placering og beskedne landskabelige indvirkning i et i forvejen natur modificeret landskab gør 
at dets eventuelle påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000 områder vil 
være uden betydning. Menneskelige aktiviteter der er faciliteret af anlægget og dets påvirkning på de 
udpegede fugle og naturtyper forventes heller ikke at have nogen væsentlig betydning – jf. den 
miljøvurdering der blev udført for projektet i 2014. 
 
Det vurderes derfor at det ansøgte, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatbekendtgørelsens bilag IV arter. 


