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1 Indledning 

Som nævnt i oplægget til Lollands vand, Ref. /1/ vil mulighederne for 

højtvandsbeskyttelse af Nakskov blive vurderet, da både Nakskov havn og sel-

ve byen ligger udsat i forbindelse med stigning af havvandstanden. Ud fra re-

sultaterne af højdemodellen og den hydrologiske model er der opstillet forslag 

på ideskitseniveau, som viser forskellige muligheder for at sikre byen og hav-

nen. Under hvert forslag beskrives de værdier der sikres, og efterfølgende gives 

et overslag over anlægsomkostningerne.  

Som beskrevet i Ref. /1/ er denne delopgave opdelt på følgende måde: 

 De overordnede hydrauliske forhold 

 Besigtigelse af udsatte områder af kystlinjen ved og omkring Nakskov 

 Skitseforslag til højvandssikring 

 Anlægsoverslag 
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2 Hydrauliske forhold ved Nakskov 

Undersøgelse af de hydrauliske forhold omfatter en vurdering af vandstands-

forhold under ekstreme storme samt de overordnede bølgeforhold. 

2.1 Vandstandsforhold under ekstremstorme 

2.1.1 Sydkysten 

På baggrund af notatet om 'Vurdering af Højvandshændelser', Ref. /2/, er vand-

standsforholdene ved Nakskov opstillet. I notatet ligger området ved Nakskov 

under betegnelsen Sydkysten, som ses skitseret på Figur 2-1.  

For Sydkysten er ekstremvandstandene i Ref. /2/ vurderet som opstillet i Tabel 

2-1 

 

Figur 2-1 Lolland Kommune med hydraulisk tilhørsforhold: Rød viser Sydkysten, 

som hører til Østersøen og orangeviser Nordkysten, som hører til over-

gang mellem Østersøen og Kattegat. Ref. /2/Figur 4-4, Google Earth®    
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Tabel 2-1 Samlet fremtidig ekstremvandstand for Sydkysten, Ref. /2/ Tabel 5-2 

Returperiode Samlet ekstremvandstand - Nordkysten 

 2009 2059 2109 

[år] - EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

1 108 121 145 149 165 190 134 179 187 220 270 

10 143 156 181 185 201 226 169 217 225 258 308 

20 150 163 189 193 209 234 176 226 234 267 317 

50 159 172 201 205 221 246 185 240 248 281 331 

100 205 218 249 253 269 292 231 291 299 332 382 

Værste vand-

stand i 1872 

300 313 344 348 364 387 326 386 394 427 477 

Vandstand ved 

Rødby 2006 

162 175 206 210 226 249 188 248 256 289 339 

 

2.1.2 Nakskov  

Nakskov ligger inde i Nakskov fjord, hvilket påvirker vandstanden, som f.eks. 

under stormen i 1872, se Figur 2-2. Ekstremvandstanden i Nakskov antages i 

dette ideskitseprojekt konservativt som i Tabel 2-1. 

Der er tale om en simpel konservativ antagelse, hvorfor det anbefales at opstille 

en hydraulisk model i et eventuelt forprojekt.   
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Figur 2-2 Maksimale vandstande omkring Lolland 13. november 1872, Ref. /2/ 

Figur 4-3, Google Earth® 

2.2 Bølgeforhold 

COWI har tidligere vurderet bølger på Lollands sydkyst i forbindelse med det 

Lollandske dige øst for Rødby havn, Ref. /3/. Her var den værste situation en 

vestlig vind hvorfor bølgehøjden ses som på Figur 2-3. 

Ud fra figuren kan det vurderes at en vestlig vind vil give en bølge på Lollands 

vestkyst udenfor Nakskov fjord på omkring 0,5-1,5 m.  
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Figur 2-3 Bølgehøjder for simulering af vestlig vind, Ref. /3/ figur 3-8 sammensat 

med Google Earth 

 

Groft vurderet er bølgehøjden på Lollands vestkyst uden for Nakskov Fjord op 

til omkring 3 m, som fx kunne komme fra nord.   

Bølgehøjden inde i Nakskov Fjord afhænger af flere ting som fx vindretning og 

-hastighed, frie stræk, vandstand, refraktion og diffraktion. Bølgehøjden i dette 

ideskitseprojekt antages på baggrund af ovenstående bølge i Storebælt til at væ-

re Hs  1 m i Nakskov Fjord lige udenfor Nakskov havn. 
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3 Designgrundlag 

Nakskov er Lollands største by med knapt 14.000 indbyggere beliggende i 

bunden af Nakskov fjord. Der er således væsentlige værdier at beskytte ved at 

etablere en højvandsbeskyttelse for Nakskov By. Hvilke dele af Nakskov som 

skal beskyttes, samt hvilken højvandstand der skal beskyttes imod, er 

en beslutning som involvere de berørte lodsejere, herunder kommunen og hav-

nen. 

Det anbefales at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, hvor alle værdier 

både ejendomsmæssige, samfundsmæssige, miljømæssige, kulturelle mv. vær-

dier vurderes. Denne vurdering skal danne baggrund for beslutning om hvor der 

skal beskyttes, hvilken type af højvandsbeskyttelse og valg af investeringsni-

veau. 

På dette stadie er der ikke taget beslutning om disse ting.  

Der er i denne rapport antaget, at der skal beskyttes mod en vandstand med en 

Returperiode på 100 år i 2059, hvilket ifølge Tabel 2-1 giver en vandstand på 

2,2 til 2,9 m afhængig af scenarie og beregningsmetode. Hvilke områder som 

antages at skulle beskyttes bliver vurderet under hvert område i det efterfølgen-

de. 

Resultaterne fra højdemodellen og den hydrologiske model har vist hvilke om-

råder i og omkring Nakskov som oversvømmes ved givne vandstande pr. 10 cm 

fra 0 til 3 m. Områder med stor risiko for oversvømmelse ved de givne vand-

stande op til 2,9 m er derved identificeret.  

Stor risiko betyder her at området ifølge modellen har en teoretisk risiko for 

oversvømmelse, men som i praksis kan være en lille risiko afhængig af bl.a. tid 

idet dette ideskitseprojekt forudsætter følgende: 

• Stationær vandstand hvilket er konservativt. 

• Uendelig tidsperiode, hvilket er meget eller mindre konservativt afhængigt 

af området. 

• Konstruktioner såsom diger i og omkring Nakskov kan styrkemæssigt 

modstå den givne vandstand. 

• Den indre fjord er regnet som uden kontakt til den ydre fjord dvs. det er 

forudsat at sluserne kan opretholde denne adskillelse under ekstreme vand-

stande. 
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• Ingen bølge set-up, hvilket er på den usikre side. 

• Ingen bølge run-up og overskyl, hvilket er på den usikre side, men som 

afhængigt af området ikke vil kunne resultere i oversvømmelse. 

Resultaterne viser at der vil ske oversvømmelse flere steder ved vandestande på 

1,9 til 2,1 m og derover, men også at der er mindre problemer ved lavere vand-

stande. Det er valgt i denne rapport at analyse på vandstande mellem 1,7 og 2,5 

m. 

Steder og områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, er d. 30. september 

2009 blevet besigtiget af COWI og er beskrevet i det efterfølgende.  
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4 Områder i og omkring Nakskov med stor 
risiko for oversvømmelse 

I Figur 4-1 ses et oversigtskort for Nakskov. De oversvømmelsestruede områ-

der er markeret med pil og et navn. Navnene anvendes i de efterfølgende be-

skrivelser og overskrifter.  

 

Figur 4-1 Oversigtskort for Nakskov. 

Møllekaj 

Strandpromenaden 

overfor Trælleholm Nær Strandfogedvej 

Hestehovedet 

Havnegade 

Sydlig In-

dustrihavn 

Stensøvej 

Syd for rens-

ningsanlæg 

Sluse 
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I de efterfølgende afsnit er indsat luftfotos, hvorpå der er markeret de arealer, 

der oversvømmes ved forskellige vandstande. Den farve arealet er markeret 

med refererer til den laveste vandstand, som arealerne bliver oversvømmet ved 

og området vil således være oversvømmet ved alle højere vandstande. 

 

Figur 4-2 Oversigtskort over Nakskov med oversvømmede arealer markeret ved 

forskellige vandstande. 

4.1 Strandpromenaden overfor Trælleholm 

4.1.1 Beskrivelse 

Strandpromenaden ligger på fjordens nordlige kystlinje vest for havnen og ud 

til Hestehoved. Området med oversvømmelsesproblemer ligger vest for Rosnæs 

lystbådehavn overfor Trælleholm. 

Strandpromenaden overfor Trælleholm blev sammen med to andre områder 

udpeget af Lolland forsyning som et område der p.t. generelt har problemer 

med oversvømmelse, Ref. /4/. 

Området består af en græsplæne bag vejen som ligger foran en række villaer, 

der alle ligger oppe på en skråning, se Figur 4-3og Figur 4-4. 
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Figur 4-3 Foto af Strandpromenaden overfor Trælleholm, 30.09.09 

 

Figur 4-4 Foto af Strandpromenaden overfor Trælleholm, 30.09.09 
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4.1.2 Resultat 

Af Figur 4-5 ses det at vejen og det bagvedliggende græsareal vil blive over-

svømmet ved en vandstand på 1,7m. Mellem en vandstand på 1,7m og 2,5m er 

der en begrænset udbredelse af oversvømmelsen. Det ser ikke ud til at der er 

bebyggelse, der bliver oversvømmet, da de bagvedliggende huse ligger højere. 

Det vides ikke, om der er kælderarealer, der kan få problemer med oversvøm-

melse i området. 

  

Figur 4-5 Modellering af oversvømmelse - Strandpromenaden overfor Trælle-

holm. MapInfo 

 

Vejen, der oversvømmes, fører ud til Hestehovedet. Der er tilkørsel til vejen 

vest for det oversvømmede område, der hvor vejen stiger. Den vestlige tilkørsel 

til vejen vil oversvømmes ved en vandstand over 1,9m, hvor det ikke vil være 

muligt at køre til Hestehovedet uden at skulle passere gennem vand. 

4.2 Nær Strandfogedvej 

4.2.1 Beskrivelse 

Lige vest for Rosnæs Lystbådehavn mellem Strandpromenaden og Strand-

fodgedvej ligger et mindre skur/kolonihave område, se Figur 4-6. 

Området ved Strandfogedvej blev sammen med to andre områder udpeget af 

Lolland forsyning som et område, der p.t. generelt har problemer med over-

svømmelse, Ref. /4/. 
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Figur 4-6 Foto af område nær Strandfogedvej, 30.09.03 

 

4.2.2 Resultat 

Af Figur 4-7 ses det at en del af Strandpromenaden, Marienlystvej og Enehøje-

vej bliver oversvømmet ved en vandstand på 1,8m ligesom området med sku-

re/kolonihaver vil blive oversvømmet. Derudover vil noget industri langs 

Strandpromenaden blive oversvømmet ved en vandstand på 1,9m. Ved en 

vandstand på 2,0m og derover vil der være forbindelse til et større lavt område 

nord og nordøst for området. Der vil i den forbindelse være en del helårsbebyg-

gelse der får oversvømmelse, afhængig af vandstandens varighed. Endelig vil 

der også være helårsbebyggelse langs Strandpromenaden, der får oversvøm-

melse ved en vandstand på 2,5m 
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Figur 4-7 Modellering af oversvømmelse - Området nær Strandfogedvej. MapInfo 

 

4.3 Møllekaj 

4.3.1 Beskrivelse 

I Figur 4-8 og Figur 4-9 ses industrihavnen på Møllekaj. Området er et lukket 

industriområde, så der er ikke offentlig adgang til kajarealerne, hvor der lastes 

og losses. I Figur 4-10 ses Niels Nielsensgade, som ligger bagved Møllekaj. 
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Figur 4-8 Foto af industrihavn på Møllekaj, 30.09.09 

 

Figur 4-9 Foto af område bagved industriområdet på Møllekaj, 30.09.09 
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Figur 4-10 Foto af Niels Nielsensgade bagved Møllekaj, 30.09.09 

 

4.3.2 Resultat 

Af Figur 4-11 ses, at der ved en vandstand på 1,9m vil være vand på erhvervs-

områderne på Møllekaj. Endvidere vil der ved en vandstand på 1,9m og tydeli-

gere ved 2,0m være forbindelse til et større lavtliggende område nord for kajen, 

se Figur 4-2. Området ser ud til overvejende at bestå af helårsbebyggelse. Hvor 

meget vand der vil strømme til området afhænger af, vandstandens varighed. Er 

der først åben for tilstrømning af vand til området, kan det virke som et bassin 

der fyldes op. 
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Figur 4-11 Modellering af oversvømmelse - Møllekaj. MapInfo 

4.4 Havnegade 

4.4.1 Beskrivelse 

Havnegade blev sammen med to andre områder udpeget af Lolland forsyning 

som et område der p.t. generelt har problemer med oversvømmelse, men det 

blev også nævnt at der ikke havde været problemer siden det nye kajanlæg blev 

bygget, Ref. /4/. I Figur 4-12 og Figur 4-13 ses billeder af kaj med højvandsmur 

ved Havnegade. 



Lollands vand 

Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov 

P-71553-R-005 Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Naksskov ver 1 

19 

.  

 

Figur 4-12 Foto af kajanlæg ved Havnegade, 16.07.09 

 

Figur 4-13 Foto af Havnegade, 16.07.09 

 

4.4.2 Resultat 

Af Figur 4-14 ses det at Havnegade og en del af bebyggelsen langs denne vil 

bliver oversvømmet ved en vandstand på 1,7m. Det er uvist, om det nye kajan-

læg er med i højdemodellen, og det skal selvfølgelig undersøges nærmere. 
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Figur 4-14 Modellering af oversvømmelse - Havnegade. MapInfo 

 

4.5 Sydlig industrihavn 

4.5.1 Beskrivelse 

I Figur 4-15 og Figur 4-16 ses billeder af den østlige ende af den sydlige indu-

strihavn 

 

Figur 4-15 Foto af den sydlige industrihavn set fra Havnegade, 16.07.09 
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Figur 4-16 Foto af den sydlige industrihavn set fra Havnegade, 16.07.09 

 

4.5.2 Resultat 

Af Figur 4-17 ses det at store dele af den sydlige industrihavn vil bliver over-

svømmet ved en vandstand på 1,9m. Ved 2,1m vandstand kan der trænge vand 

ind ved Stensøvej til områderne bagved diget og ved en vandstand på 2,5m vil 

diget blive overskyllet. 

 

  

Figur 4-17 Modellering af oversvømmelse - Sydlig indrustrihavn. MapInfo 
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4.6 Området bag diget ved den sydlig industrihavn 

4.6.1 Beskrivelse 

I Figur 4-18 ses vejgennemføringen, hvor Stensøvej krydser diget og med indu-

strihavnen i baggrunden.  

 

Figur 4-18 Foto af vejgennemføring ved diget, 30.09.09 

 

I Figur 4-19 ses det området vest for rensningsanlægget 
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Figur 4-19 Foto af lavt område ved rensningsanlægget, 30.09.09 

4.6.2 Resultat 

Af Figur 4-20 ses, at der er et lavt område vest for rensningsanlægget, der kan 

give vand ind i området bagved diget ved en vandstand på 2,1m. Endvidere ses 

af Figur 4-17, at området bagved diget kan blive oversvømmet ved Stensøvej 

ved en vandstand på 2,1m. Oversvømmelsens omfang afhænger af ekstrem 

vandstandens varighed, der skal blot her gøres opmærksom på at det er et stort 

sammenhængende område der ligger under 2,1m, som er bagved diget, jf. Figur 

4-2 og at en del af området består af helårsbebyggelse. 

 



Lollands vand 

Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov 

P-71553-R-005 Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Naksskov ver 1 

24 

.  

  

Figur 4-20 Modellering af oversvømmelse - Syd for rensningsanlægget. MapInfo 

 

4.7 Hestehoved 

4.7.1 Beskrivelse 

Hestehoved ligger ved Nakskov fjord uden for Nakskov by og omfatter bl.a. 

lystbådehavn, grønne arealer og campingplads, se Figur 4-21, Figur 4-22 og 

Figur 4-23. 
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Figur 4-21 Foto af campingplads på Hestehoved 30.09.09 

 

Figur 4-22 Foto af arealer på hestehoved, 30.09.09 
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Figur 4-23 Foto af lystbådehavn ved Hestehoved, 30.09.09 

 

4.7.2 Resultat 

Af Figur 4-24 ses det, at en stor del af Hestehovedet vil blive oversvømmet ved 

en vandstand på 1,7m. Bl.a. vil der strømme vand til campingpladsen hen over 

vejen og der vil komme vand ind fra vest ved vandstande over1,9m. Der vil 

også være oversvømmelse på arealerne omkring lystbådehavnen ved en vand-

stand over 1,7m. 
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Figur 4-24 Modellering af oversvømmelse - Hestehoved. MapInfo 
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5 Ideskitseprojekt 

På baggrund af ovenstående indsamlede informationer omkring sikringsniveau-

et af Nakskov er der udarbejdet et ideskitseprojekt. Ideskitseprojektet består 

overordnet set af to løsningsmuligheder 

1 At hvert område beskyttes for sig se afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6  og 5.7 

2 At hele byen beskyttes med en samlet løsning, dog ikke Hestehovedet, se 

afsnit5.8. 

For de beskrevne løsningsforslag er anvendt en 100 års vandstand for scenarie 

A2 i 2059. Dvs. at højvandsbeskyttelsen skal ca. være 2,5m høj.  

Det skal nævnes, at det for løsning 1, hvor hvert område beskyttes for sig kan 

blive nødvendigt med løsninger for bortledning af vand fra baglandet f.eks. un-

der kraftig nedbør. Der er i denne rapport ikke lavet undersøgelse af, afvan-

dingsforholdene for området.  

5.1 Strandpromenade overfor Trælleholm 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.1 ses tre muligheder for at højvands-

sikre området og vejen: 

• At forhøje vejen ca. 1,3m til det ønskede sikkerhedsniveau på en strækning 

på ca. 500m.  

• At ramme en spuns langs vejen på den side, der er tættest på fjorden, se 

Figur 5-1, eller på anden vis etablere en mur mellem fjorden og vejen. Mu-

ren kan enten bestå af plastspuns, stålspuns, træspuns eller betonvæg.  

• At etablere et dige mellem fjorden og veje. Da der er begrænset areal til 

anlæggelse af diget, og det ser ud til at være dybt udenfor (tæt på sejlren-

den) vil det formentlige blive nødvendigt at sikre digefoden med en sten-

kastning. 

Forhøjelse af vejen vil være den løsning, der mest naturligt falder ind i land-

skabet.  
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Den mest fleksible løsning vil være at etablere et dige, da det er væsentlig 

nemmere af forhøje et dige end en vej eller en spunsvæg, ved fremtidige vand-

spejlsstigninger.  

Ved alle tre løsninger opnås at de bagvedliggende arealer ikke oversvømmes og 

at vejforbindelsen til Hestehovedet opretholdes.  

5.2 Nær Strandfogedvej 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.2 ses to muligheder for at højvands-

sikre området og vejen: 

• At forhøje vejen ca. 0,8m til det ønskede sikkerhedsniveau på en strækning 

på ca. 500m.  

• At ramme en spuns langs vejen på den side, der er tættest på fjorden, se 

Figur 5-1, eller på anden vis etablere en mur mellem fjorden og vejen. Mu-

ren kan enten bestå af plastspuns, stålspuns, træspuns eller betonvæg.  

Det vurderes at der ikke er plads til et dige på strækningen især i den østlige 

ende. Ved begge de nævnte løsninger opnås, at arealerne med kolonihavehuse-

ne/skurene og de lidt østligere erhvervsområder ikke oversvømmes. Samtidig 

med vil der så heller ikke kunne trænge vand ind til de lavere områder med hel-

årsbebyggelse, som ligger nordøst for området se afsnit 4.2.2. 

 

Figur 5-1 Eksempel på plastspuns med afdækning i lærketræ til højvandssikring. 

5.3 Møllekaj 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.3 er en mulighed at etablere en høj-

vandsmur ca. 250m langs Stormgade. Muren kan enten bestå af plastspuns, 

stålspuns, træspuns eller betonvæg. Ved at etablere en højvandsmur langs 

Stormgade opnås at de bagvedliggende boliger og kældre beskyttes. Endelig vil 

der også blive lukket for vandtilførsel til det lavtliggende område med helårs-
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bebyggelse, der ligger nord for Møllekaj. Ved denne højvandsbeskyttelse vil 

industrihavnen ikke blive beskyttet mod oversvømmelse. 

5.4 Havnegade 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.4, skal det undersøges nærmere, om 

den forhøjede kaj og højvandsmuren har en tilstrækkelig højde. Umiddelbart 

vurderes det, at det vil være nødvendigt at forhøje muren yderligere. Det er ikke 

muligt at sige, hvor meget højere kajen skal være, da den nuværende højde ikke 

kendes. 

Højvandssikringen langs Havnegade og langs Stormgade bagved Møllekaj skal 

være sammenhængende. For at der stadig kan ske transport til og fra Møllekaj, 

skal der etableres en gennemkørsel gennem højvandssikringen. Gennemkørslen 

kan være en åbning i højvandssikringen, der lukkes med mobil højvandssikring 

i forbindelse med ekstremhændelser som beskrevet i afsnit 5.6. 

En anden løsning er at etablere en port, der skal være lukket, når der ikke er 

trafik til og fra Møllekaj.  

For at sikre at den mobile højvandssikring er på plads eller porten er lukket, når 

der indtræffer en ekstremhændelse, skal der etableres et velfungerende bered-

skab. 

5.5 Sydlig industrihavn 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.5 foreslås det at erhvervsområderne 

ikke sikres mod oversvømmelse. En sikring af området vil formentlig kræve, at 

hele området hæves med 0,5 til 1 m, hvilket er problematisk i forhold til det 

eksisterende byggeri. Det er ikke muligt at lav en højvandsmur på kajen, da 

området anvendes til udskibning af bl.a. vindmøllevinger. Endvidere er områ-

derne bagved industrihavnen højvandssikret med et dige, som blev etableret 

efter stormfloden i 1872. 
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5.6 Området bag diget ved den sydlige industrihavn 

Ved oversvømmelsen beskrevet i afsnit 4.6 er der to steder vandet kan trænge 

ind bagved diget. Hullet gennem diget ved Stensøvej, se Figur 4-18 kan lukkes 

enten ved at forhøje vejen eller ved at bruge en eller anden form for midlertidig 

højvandsbeskyttelse, når der er stormflod, se Figur 5-2. Da stormfloden/vand-

standsstigningen udvikler sig over nogle timer, vil der være tid til at få lukket 

hullet med midlertidige løsninger, og dette vil være den billigste løsning, som 

derfor anbefales.  

 

Figur 5-2 Eksempel på mobil oversvømmelsesbeskyttelse. 

 

Ved det andet sted, hvor vandet kan trænge ind bagved diget syd for rensnings-

anlægget, se Figur 4-19 og Figur 4-20, kan der etableres et kort lavt dige på ca. 

0,5m højde, der lukker af for vandet fra fjorden. 

Der vil altid være en risikofaktor med mobil oversvømmelsesbeskyttelse at 

denne ikke er etableret, når ekstremhændelsen indtræffer. En sådan løsning 

kræver derfor et velfungerende beredskab. 

5.7 Hestehoved 

Ved oversvømmelsen af Hestehovedet, se afsnit 4.7 foreslås det at arealerne 

omkring lystbådehavnen ikke højvandssikres. Der foreslås tre muligheder for 

højvandssikring af campingpladsen:  

• At forhøje vejen omkring 80cm på en ca. 200m lang strækning  
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• At ramme en 80cm høj spuns langs vejen på den side, der er tættest på 

fjorden, se Figur 5-1, eller på anden vis etablere en mur mellem fjorden og 

vejen. Muren kan enten bestå af plastspuns, stålspuns, træspuns eller be-

tonvæg.  

• At etablere et 200 m langt og 0,8 m højt dige mellem fjorden og vejen. 

(den mest fleksible løsning jf. afsnit 5.1)  

Endelig skal der etableres et dige på den vestlige side af Hestehovedet, der hvor 

terrænet på delstrækninger alligevel er højt. Ved valg af en af ovenstående løs-

ninger samt etablering af diget sikres, at der vil være adgang til og fra restau-

ranten på Hestehovedet under en stormflod, og der undgås oversvømmelse af 

campingpladsen. 

5.8 Overordnet løsning 

En samlet overordnet løsning for hele Nakskov kan bestå i at bygge en port, der 

kan lukke Nakskov Fjord af under stormflodshændelser, se Figur 5-3. Porten i 

Figur 5-3 er bygget i Holland ved Maeslant og lukker af for en ca. 360m bred 

åbning. Under normale vandstands forhold vil portene ligge på land i de tilhø-

rende landanlæg. Under stormflod drejes portene ud så de møder hinanden. Der 

pumpes derefter vand ind i portenes kamre, så disse sænkes ned på bunden og 

lukker af for fjorden. 

Indsejlingen til Nakskov Havn er ca. 300m bred, hvis portene skal etableres så 

langt ude i fjorden, at de oversvømmelsestruede industrihavne kan beskyttes. Et 

problem vil være at finde landarealer til portene, der hvor de skal ligge det me-

ste af tiden, når der ikke er stormflod. 

Den overordnede løsning vil også beskytte området på den sydlige industrihavn 

se afsnit 4.5 og området ved Møllekaj, se afsnit 4.3, som i de andre løsningsfor-

slag ikke vil blive beskyttet mod oversvømmelse.  

Endvidere kendes tilstanden af sluserne, hvor Maglehøjvej krydser fjorden, ik-

ke, og det vides ikke, hvilken vandstand sluserne kan klare. Hvis det er nød-

vendigt med en renovering og/eller forstærkning af sluserne, vil en overordnet 

løsning formentlig overflødiggøre en forstærkning af sluserne. 
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Figur 5-3 Stormflods port ved Maeslant i Holland. 
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6 Anlægsoverslag 

På baggrund af de udarbejdede ideskitserne er der udarbejdet et samlet anlægs-

overslag for højvandssikringen. 

De skitserede løsninger varierer meget i pris, hvor det generelt er dyrere at for-

høje en eksisterende vej end at etablere en højvandsmur eller et dige.  

Om det er dyrest at etablere et dige eller en højvandsmur/-spuns afhænger f.eks. 

af om digets forskråning skal sikres med stenkastning, hvilke materialer der 

anvendes til spunsvæggen, hvilke jordbundsforhold der er mv. 

I byzonen kan det dog ofte være et problem at finde de nødvendige arealer til 

diget. Derfor kan etablering af højvandsmur eller forhøjelse af eksisterende vej 

være relevante løsninger. 

For de dyreste løsninger vil vurderes en samlet oversvømmelsessikring at koste 

mellem 15 og 20 mio. og de billigste løsninger vil kunne etableres for mellem 

10 til 15 mio. Se bilag A for flere detaljer. 

 

For den overordnede løsning hvor fjorden lukkes af, og industriområder og er-

hvervshavne dermed også beskyttes, vil højvandssikringen blive betydelig dy-

rere. 

Det er svært at vurdere prisen på en tilsvarende port, ved Nakskov, da portens 

dimensioner og bygningsarbejderne i forbindelse med landanlæggene vil have 

stor betydning for prisen. Omkostninger til porte den hollandske port vist i Fi-

gur 5-3 var $700.000.000 i 2005 tal. 
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Bilag A Anlægsoverslag  

Forhøjelse Pris/m længde Total pris dyr løsning mellem billig

m kr/m m kr

Forhøjelse af vej Strandpromenade overfor Trælleholm 1.3 500 5000000 5000000

Etablering af spunsvæg langs Strandpromenade overfor Trælleholm 1.3 500 3500000 3500000

Etablering af dige langs Strandpromenade overfor Trælleholm 1.3 3000000 3000000

Forhøjelse af Strandpromenaden nær Strandfogedvej 0.8 500 4000000 4000000

Etablering af spunsvæg langs Strandpromenaden nær Strandfogedvej 0.8 500 3000000 3000000 3000000

Etablering af højvandsmur langs vej bagved Møllekaj 0.6 250 1500000 1500000 1500000 1500000

Forhøjelse af højvandsmur langs Havnegade 0.5 500 ?

Etablering af dige øst for rensningsanlægget 0.5 70 50000 50000 50000 50000

Forhøjelse af Strandpromenade, Hestehovedet 0.8 200 2000000 2000000

Etablering af spunsvæg langs Strandpromenade på Hestehovedet 1500000 1500000 1500000

Etablering af dige ved vestlig side af Hestehovedet 0.5 250 200000 200000 200000 200000

12750000 9750000 9250000  


